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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2283. 

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 
јули 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА AРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  
УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН ВО СОСТАВ НА ШКОЛОТО 

ЗА ВОЕНА ПОЛИЦИЈА ВО РАМКИТЕ НА НАТО МИСИЈАТА 
ЗА ОБУКА ВО АВГАНИСТАН (NТМ-А) 

 
1. За учество во мировната операција во Авганистан во состав на Школото за воена полиција во рамките на 

НАТО мисијата за обука во Исаф, Авганистан, се испраќаат тројца припадници на Армијата на Република Ма-
кедонија, за период од септември 2011 до февруари 2012, прва ротација. 

2. Финансиските трошоци на учесниците од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедува Министерството за од-
брана на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана, односно Генералштабот на Армијата на Република Македонија.  

4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува из-
вештај пред Собранието на Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Бр. 07-2983/1                                            Претседател 

13 јули 2011 година                            на Собранието на Република 
    Скопје                                                  Македонија, 
                                                            Трајко Вељаноски, с.р. 

___________ 
  

2284. 
Врз основа на членот 49 став (3) од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 158/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 
13 јули 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За вицегувернер на Народната банка на Република Македонија, се именува Маја Кадиевска Војновиќ, 

дипломиран економист, советник - аналитичар во Народната банка на Република Македонија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Бр. 07-2987/1                                                  Претседател 

13 јули 2011 година                             на Собранието на Република 
    Скопје                                                    Македонија, 
                                                             Трајко Вељаноски, с.р. 
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     Бр. 51-3444/1                                                                                         Заменик на претседателот 
12 јули 2011 година                                                                                    на Владата на Република 
         Скопје                                                                                                            Македонија, 
                                                                                                                     д-р Васко Наумовски, с.р.     

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВИТЕ 
НА КОМИСИЈАТА НА ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 

ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА* 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2285. 
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2286. 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНИТЕ КНИГИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА  

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
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      Бр. 51-3421/1                            Заменик на претседателот  
12 јули 2011 година                   на Владата на Република 
         Скопје                      Македонија,  
                                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
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2287. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРAВАТА  

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
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      Бр. 51-3422/1                           Заменик на претседателот 
12 јули 2011 година                             на Владата на Република 
          Скопје                             Македонија,  
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
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2288. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 
и 24/11), Владата на Република Македонија, во својс-
тво на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана 
на 12.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА, 
ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ И ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД „МАКЕДОН-
СКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“-СКОПЈЕ, ВО  

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ЗА 2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка, 

Финансискиот извештај и Годишниот извештај за рабо-
тењето на АД „Македонска информативна агенција“ - 
Скопје, во државна сопственост, за 2010 година, бр. 
02/256, 02/257 од 8.4.2011 година и бр. 02/274 од 
8.6.2011 година, усвоени од Управниот одбор на Акци-
онерското друштво, на седниците одржани на 8.4 и 
8.6.2011 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ . 

 
     Бр.51-3320/1                    Заменик на претседателот  
12 јули 2011 година               на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                       д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2289. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 12.7.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА  ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува  користењето на 
движна ствар - моторно возило  ПМВ Шевролет Спарк, 
со шасија број KL1KF484J8C367174, со регистарски 
број BT-866-DB, година на производство 2007, со вред-
ност од 180.000,00  денари. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење, без надоместок на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр.51-3373/1                      Заменик на претседателoт 
12 јули 2011 година                на Владата на Република 
            Скопје                                      Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

2290. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.7.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТ-
КА НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ  
ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка на ЈП за железничка инфраструктура Македонски 
железници-Скопје за 2010 година бр. 295/1-1 од 17.3.2011 
година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие на седницата, одржана на 17.3.2011 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.51-3425/1                      Заменик на претседателот 

12 јули 2011 година                 на Владата на Република   
   Скопје                                         Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2291. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.7.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИН-
ФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ  

- СКОПЈЕ ЗА 2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот за 

работењето на ЈП за железничка инфраструктура Маке-
донски железници-Скопје за 2010 година, бр. 520/1-1 од 
11.5.2011 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно 
претпријатие на седницата, одржана на 11.5.2011 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.51-3425/2                      Заменик на претседателот 

12 јули 2011 година                 на Владата на Република   
   Скопје                                         Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2292. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Кабинетот на Претседателот на Република Македо-
нија бр. 07-1830/3 од 30.6.2011 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.51-3600/1                      Заменик на претседателот 

12 јули 2011 година                 на Владата на Република   
   Скопје                                         Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2293. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерс-
твото за правда му престанува правото на користење на 
движна ствар – патничко  моторно возило марка БМВ; 
тип X 5 3.0 D; број на шасија WBAFB71090LX29026; број 
на мотор 306D2/29695780; година на производство 2004; 
сила на мотор 135 kv; запремнина 2926 ccm; седишта 5; 
вредност на возилото 871,677,00 денари. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење на Министерство за внатрешни рабо-
ти, без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за правда склучува договор со Мини-
стерот за внатрешни работи за правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на 
трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр.51-3637/1                      Заменик на претседателот 

12 јули 2011 година                 на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2294. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.7.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за локална самоуправа бр.07-1859/3 
од 7. 7.2011 година. 

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

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

 
Бр.51-3685/1                      Заменик на претседателот 

12 јули 2011 година                 на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2295. 

Врз основа на член 57, став 1, алинеја 2 од Законот 
за високото образование („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.35/2008, 103/2008, 26/2009, 
26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.07.2011 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА 
ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО 
СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИД-
СКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ 
ВО  ТЕТОВО  И  УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  
ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА 2011/2012 ГОДИНА 

 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот 

за запишување на студии од втор циклус на Универзи-
тетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 
2011/2012 година утврден врз основа на Одлуката на 
Ректорската управа на Универзитетот „Св.Кирил и Ме-
тодиј“ во Скопје бр.02-374/1, донесена на 151-та седни-
ца, одржана на 27.04.2011 година, Конкурсот за запи-
шување на студии од втор циклус на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ во Битола во академската 
2011/2012 година, утврден врз основа на Одлуката на 
Ректорската управа на Универзитетот „Св.Климент 
Охридски“ во Битола бр.07-633/3, донесена на 135-та 
седница, одржана на 19.05.2011 година. Конкурсот за 
запишување на студии од втор циклус на Државниот 
универзитет во Тетово во академската 2011/2012 годи-
на, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската 
управа на Државниот универзитет во Тетово бр.02-
1455/1 донесена на седницата, одржана на 15.03.2011 
година и Конкурсот за запишување на студии од втор 
циклус на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во 
академската 2011/2012 година, утврден врз основа на 
Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Го-
це Делчев“ во Штип, бр.0901-298/19 донесена на 54-та 
седница, одржана на 21.03.2011 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во  "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр.51-3691/1                      Заменик на претседателот 

12 јули 2011 година                 на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                             Абдилаќим Адеми, с.р. 
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2296. 
Врз основа на член 54 став 2  од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА 

ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ 
 

Член 1 
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања му престанува правото на 
користење на движна ствар – патничко  моторно вози-
ло; марка Volkswagen, тип Touareg 2.5 TDI 174 R5; број 
на шасија WVGZZZ7LZ7D071078; број на мотор 
BAC050810; година на производство 2004; сила на мо-
тор 128 KW; работна зафатнина на моторот 2461 cm³; 
седишта 5. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење на Службата за општи и заеднички 
работи. 

 
Член 3 

Заменик претседателот на Владата задолжен за ев-
ропски прашања склучува договор со директорот на 
Службата за општи и заеднички работи за правата и 
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука 
која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
      Бр. 51-3734/1                     Заменик на претседателот 
12 јули 2011 година                 на Владата на Република 

   Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

____________ 
2297. 

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/06, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011),  Влада-
та на Република Македонија, на седница одржана на 
12.7.2011 година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБО-
ТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003, 67/2003, 
51/2006, 5/2007, 15/2007, 26/2007, 30/2007, 58/2007, 
105/2007, 116/2007, 129/2007, 157/2007, 29/2008, 51/2008, 
86/2008, 114/2008, 42/2009, 62/2009, 141/2009, 162/2009, 
40/2010, 83/2010, 166/2010 и 172/2010), во член 126-а став 
2, зборовите: “28.02.2011 година“ се заменуваат со зборо-
вите: “1.09.2011 година“. 

Во ставот 3 зборовите: “30.06.2011 година“ се заме-
нуваат со зборовите: “1.09.2011 година“. 

Член 2 
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
      Бр.51-3360/1                     Заменик на претседателoт 
12 јули 2011 година               на Владата на Република 
          Скопје                                     Македонија, 

  д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
2298. 

Врз основа на член 198-б став 2 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и 
социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ОД 
МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

    
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот на барањето за донесување на ре-
шение од министерот за труд и социјална политика за-
ради недонесување на решение по поднесено барање за  
утврдување на исполнетост на условите за почеток со 
работа на установа за социјална заштита, впишување 
на здружение во регистарот на здруженија од областа 
на социјалната заштита и издавање дозвола за самос-
тојно вршење на работи од социјална заштита како 
професионална дејност од физичко лице, во рокот ут-
врден во член 198-а ставот 1 од Законот за социјалната 
заштита.     

 
Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува 
на Образец  „Барање за донесување на решение од ми-
нистерот за труд и социјална политика“, кој се печати 
на хартија во бела боја, во формат А4, кој е даден во 
Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.   

Образецот на барањето од став 1 на овој член содр-
жи:  

- податоци за примателот на барањето – писарница-
та на Министерството за труд и социјална политика; 

- наслов:  „Барање за донесување на решение од ми-
нистерот за труд и социјална политика“; 

- податоци за подносителот на барањето; 
- целосен назив на подносителот на барањето; 
- податоци за овластеното лице (име и презиме, 

фунција/звање); 
- адреса; 
- податоци за контакт, и 
- датум и место, 
- потпис на подносителот. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 30 сеп-
тември 2011 година. 

 
    Бр. 10-3593/2                                 Министер за труд 
8 јули 2011 година                         и социјална политика, 

   Скопје                                     Џељаљ Бајрами, с.р. 
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Врз основа на член 198 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
НА РЕШЕНИЕ ОД ДИРЕКТОРОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА 
      

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување на реше-

ние од страна на директорот на центарот за социјална работа заради недонесување на решение по поднесено 
барање за остварување на право на социјална парична помош, постојана парична помош, парична помош на 
лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, парична помош на мајка 
која родила четврто дете, паричен надоместок за помош и нега од друго лице, еднократна парична помош и 
помош во натура, надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или ментални 
пречки во развојот, парична помош за социјално домување, право на додаток за слепило и мобилност, сместу-
вање во згрижувачко семејство, мал групен дом, организирано живеење со подршка и во установа за социјална 
заштита, во рокот утврден во член 197 од Законот за социјалната заштита. 

      
Член 2 

Барањето од член 1 од овој  правилник се поднесува на Образец „Барање за донесување на решение од ди-
ректорот на центарот за социјална работа“ кој се печати на хартија во бела боја, во формат А4, кој е даден во 
Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: 
- примател на барањето – писарница на центарот за социјална работа; 
- наслов: „Барање за донесување на решение од директорот на центарот за социјална работа“; 
- податоци за подносителот на барањето (име, презиме, адреса и место на живеење); 
- краток опис на барањето; 
- дата и место на поднесување на барањето; и  
- потпис на подносителот. 
    

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 30 септември 2011 година. 
 

     Бр. 10-3594/2                                                Министер за труд 
8 јули 2011 година                                           и социјална политика, 

   Скопје                                                        Џељаљ Бајрами, с.р. 

2299. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 
Врз основа на член 70-а став 2 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ 

број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА И  НАЧИНОТ  

НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација,како и начинот на спро-

ведување на едукацијата. 
 

Член 2 
На физичкото лице или субјектот кои се повикуваат на едукација им се врачува покана на образец даден во 

Прилогот кој е составен дел на овој правилник. 
Поканата од став 1 на овој член се печати на хартија со бела боја во А4 формат, и ги соджи следните еле-

менти: 
- грбот на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата, 
- називот на поканата. 
1. Податоци за физичкото лице кое се повикува на едукација (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и 

функцијата што ја врши во правното лице), 
2. Податоци за субјектот (назив и седиште), 
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата, 
- кратко означување на предметот на поканата; 
- законска одредба во која е утврден недостатокот 
- име и презиме на инспекторот за патен сообраќај, 
- место и датум на издавање на поканата, 
- место за печат. 
 

Член 3 
Едукацијата ја организира и спроведува Државниот инспекторат за транспорт преку државните инспектори 

за јавни патишта и овластените инспектори по патишта од општините односно на Град Скопје. 
Едукацијата се врши во подрачните простори на Државниот инспекторат за транспорт, односно во просто-

риите на општините или Град Скопје. 
 

Член 4 
Едукацијата се врши два пати во неделата, а по потреба и повеќе пати. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

     Бр. 01-8601/1 
6 јули 2011 година                                                 Министер, 

   Скопје                                                        Миле Јанакиески, с.р. 

 
2300. 
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AГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ 
2301. 

Врз основа на член 75 став 3 од Законот за поштен-
ските услуги („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 158/2010), Комисијата, како орган на Агенци-
јата за пошти на состанокот одржан на ден 21.06.2011 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕ-
НАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕНОТО 
ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР И ЗА НАЧИНОТ НА 

НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишува формата и содржи-

ната на службената легитимација на овластеното лице за 
вршење надзор, образецот на кој легитимацијата се 
издава, како и начинот на нејзиното издавање и одземање. 

 
Член 2 

Службената легитимација се издава на пропишан 
образец О-1. Образецот е составен дел на овој Правилник. 

 
Член 3 

Службената легитимација  се состои од образец на 
легитимација и корица. 

Образецот на легитимацијата e со правоаголна фор-
ма, со димензии 6,8 X 9  цм  и се состои од еден лист 
тврда хартија во светло кафена боја, заштитена со пла-
стична фолија.  

Образецот на легитимацијата е сместен во корица. 
Корицата е правоаголна, во форма на книшка, со 

димензии 10,50 X 16,50 цм. Изработена е од природна 
кожа во темно кафена боја, а во внатрешниот дел има  
пластична проѕирна преграда. 

 
Член 4 

Службената легитимација  е со следната содржина: 
На предната страна од корицата со златно жолта бо-

ја е отпечатен текстот: “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА”, логото на Агенцијата, “АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ” 
и “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”.  

На внатрешната страна на корицата, е втиснато ло-
гото на Агенцијата релјефно изработено од пластика со 
златно жолта боја. 

На предната страна од образецот на легитимација-
та, во горниот лев агол има простор за фотографија на 
овластеното лице за вршење надзор, а во горниот десен 
агол е отпечатено логото на Агенцијата за пошти и под 
него текстот: “АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ, СЛУЖБЕНА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА”. Во средниот дел се впишуваат по-
датоци за: името и презимето на овластеното лице за 
вршење надзор, текст: “Овластено лице за вршење над-
зор”и своерачен потпис на овластеното лице. 

Во долниот лев агол се впишува регистарскиот број 
на службената легитимација, местото и датумот на из-
давање, а во долниот десен агол има печат и потпис на 
директорот на Агенцијата за пошти. 

На задната страна од образецот на легитимацијата е 
отпечатен следниот текст: 

“Имателот на оваа службена легитимација е овла-
стен да врши надзор согласно овластувањата утврдени 
со Законот за поштенските услуги (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 158/2010 и прописите 
донесени врз основа на тој закон. Согласно член 77 од 
законот секое правно или физичко лице кое обезбедува 
поштенски услуги е должно на  овластеното лице зара-
ди вршење надзор да му овозможи влегување во про-
сторија и превозно средство каде се наоѓаат средствата 
и предметите за обезбедување на поштенските услуги 
и пратките како и да ги стави на увид и на барање на 
овластеното лице да ги даде сите потребни информа-
ции, податоци и документација без оглед на медиумот 
на кој истите се чуваат”.  

Член 5 
Директорот на Агенцијата за пошти со решение ја 

издава службената легитимација. 
Службената легитимација има важност се додека 

лицето на кое му е издадена има службено својство на 
овластено лице за вршење надзор. 

 
Член 6 

Во случај на престанок на работниот однос или на 
службеното својство овластено лице за вршење надзор, 
директорот со решение ја одзема службената легитима-
ција и го задолжува лицето во рок од 1 ден да ја врати 
службената легитимација.  

Доколку лицето не постапи по решението од став 1 
на овој член, директорот ја огласува службената леги-
тимација за неважечка. 

 
Член 7 

Овластеното лице за вршење надзор кое ќе ја загу-
би службената легитимација или на друг начин ќе оста-
не без неа, најдоцна во рок од 24 часа го известува за 
тоа директорот на Агенцијата за пошти и доставува из-
јава, заверена кај нотар, за времето, местото и околно-
стите под кои службената легитимација е изгубена или 
исчезната на друг начин. 

Во случајот од став 1 на овој член на овластеното 
лице за вршење надзор му се издава нова службена ле-
гитимација, а претходно издадената службена легити-
мација се огласува за неважечка.  

 
Член 8 

Службената легитимација се заменува со нова кога 
поради дотраеност или оштетување стане неупотребли-
ва и кога има промена на личните податоци на имате-
лот на службената легитимација. 

 
Член 9 

Службената легитимација што се одзема или заме-
нува, се поништува. 

Поништувањето на службената легитимација го вр-
ши тричлена комисија, определена од директорот на 
Агенцијата за пошти, од редот на вработените во Аген-
цијата за пошти. 

 
 

Член 10 
За секоја издадена, заменета или одземена службе-

на легитимација во Агенцијата за пошти се води еви-
денција. 

Редниот број од евиденцијата под кој е извршен 
упис на податоците се впишува во службената легити-
мација како регистарски број. 

 
Член 11 

Со денот на влегување во сила на овој Правилник, 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на службената легитимација на инспекторот за по-
штенски сообраќај и начинот на нејзино издавање и од-
земање(,,Службен весник на Република Македонија,, 
број 131/2008). 

 
Член 12 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
      Бр. 09-127/6                            Агенција за пошти 
21 јуни 2011 година                 Претседател на комисија, 
         Скопје                          Љупчо Мешков, с.р. 
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2302. 
Врз основа на член 85 став 2 и став 8 од Законот за 

поштенските услуги („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 158/2010), Комисијата, како орган на 
Агенција за пошти на состанокот одржан на ден 
21.6.2011 година,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА  

 
Член 1 

Со овој Правилник се пропишува формата и содр-
жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата и начинот на водење на евиденци-
ја за спроведената едукација од страна на Агенцијата за 
пошти. 

 
Член 2 

На физичко или правно лице кое се повикува на 
едукација му се врачува покана за едукација. 

Поканата за едукација од став 1 на овој член се из-
готвува на образец со формат А4, изработен од хартија 
во бела боја. 

Поканата за едукација содржи: 
- Логото на Агенцијата за пошти  и називот на орга-

нот кој ја спроведува едукацијата, 
- Назив на поканата, 
1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација 

(име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и работно 
место на кое е распореден во правното лице), 

2. Податоци за правното лице (назив и седиште): 
- време, датум и место кога и каде ќе се спроведе 

едукацијата. 
- предмет на поканата со кратко означување на 

одредбата во врска со која е сторена  неправилноста, 
- име, презиме и потпис на овластеното лице кое го 

врши надзорот, 
- име, презиме и потпис на лицето кое се повикува 

на едукацијата, 
- место и датум на издавање на поканата и место за 

печат на Агенцијата за пошти и 
- забелешка. 

Образецот на поканата за едукација  е даден во 
Прилог бр.1 кој е составен дел на овој Правилник. 

 
Член 3 

Поканата за едукација се врачува на лицето кое се 
повикува на едукација, во моментот на вршење на над-
зорот кога со записник се констатира неправилност во 
работењето. 

Овластеното лице за вршење надзор обезбедува до-
каз дека прекршителот уредно ја примил поканата за 
едукација. 

Едукацијата ја организираат и спроведуваат овла-
стените лица за вршење надзор на Агенцијата за по-
шти. 

Едукацијата се спроведува во просториите на седи-
штето на Агенцијата за пошти во Скопје. 

По исклучок на став 4 од овој член едукацијата мо-
же да се спроведе и во други соодветни деловни про-
стории на правното лице во кои при вршење на надзор 
е утврдена неправилноста. 

 
Член 4 

Едукацијата се врши еднаш неделно, а по потреба и 
повеќе пати. 

 
Член 5 

Лицето кое се едуцира се евидентира во евиденци-
јата која ја води Агенцијата за пошти, рачно и во еле-
ктронска форма. 

Евиденцијата содржи: назив и седиште на правното 
лице, име и презиме на лицето на кое му е врачена по-
каната за спроведување на едукација и место и датум 
кога е извршена едукацијата. 

Овластените лица за вршење надзор на Агенцијата 
за пошти кои ја вршат едукацијата доставуваат изве-
штаи на секои три месеци за спроведената едукација до 
директорот на Агенцијата. 

  
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
      Бр. 09-127/7                            Агенција за пошти 
21 јуни 2011 година                 Претседател на комисија, 
         Скопје                           Љупчо Мешков, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 
 
Врз основа на 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 став 

(3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.113/07 и 24/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА 
НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ,  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕ-
РИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ 
ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, 
КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ 
НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛO (∗) 

 
Член 1 

(1) Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 
транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја при-
дружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и по-
стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/10, 86/10, 144/10, 27/11, 
66/11, 72/11 и 84/11), во Прилогот VI Деловите 6Б и 6В, се заменуваат со нови Делови 6Б и 6В, кои се дадени 
во прилог и се составен дел на овој правилник.  

(2) Во Прилогот VI Делот 10, се заменува со нов Дел 10, кој е даден во прилог и е составен дел на овој пра-
вилник.  

 
Член 2 

Во Прилогот VII Дел 9.5, образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за производи од риба од Соеди-
нетите Американски Држави, се заменува со нов образец, кој е даден во прилог и е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 19-2369/1 
6 јули 2011 година                                                       Директор, 

    Скопје                                                    Дејан Рунтевски, с.р. 

__________________________ 
 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на Комисијата од 1 јуни 2011 година бр. 536/2011/ЕУ за изменување на 
Прилог II од Одлуката бр. 2007/777/ЕК и Прилог I од Регулативата бр. 798/2008/ЕК во однос на Јужно Африканска Република во 
листата на трети земј или нивни делови одобрени за внес во Европската Унија (32011R0536). 
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2304. 
Врз основа на член 49, став (4) од Законот за вете-

ринарно здравство („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 113/2007 и 24/2011), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕРКИ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 
НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА КАЈ КОПИТАРИ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА∗ 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишуваат мерките за суз-

бивање и искоренување на Африканската чума кај ко-
питари.   

 
Член 2 
Поими 

 
(1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно 

здравство*1 се применуваат и во овој правилник. 
(2) Одделни изрази употребени во овој правилник 

го имаат следното значење: 
1) „сопственик или чувар” е било кое физичко или 

правно лице кое што поседува копитари или е назначе-
но за нивно чување, со или без финансиски надоме-
сток; 

2) „вектор” е инсект од видот на imicola Culicoides, 
или било кој друг инсект од видот на Culicoides,  кој-
што може да ја пренесува Африканската чума кај копи-
тари (во натамошниот текст: АЧК); 

3) „Референтна лабораторија на Заедницата”: е ре-
ферентна лабораторија за АЧК на Европската унија ко-
ја е именувана и одобрена од страна на Европската 
унија. 

 
Член 3 

Пријавување на АЧК 
 
Агенцијата за храна и ветеринарство (во натамош-

ниот текст: Агенцијата) треба да обезбеди дека секоја 
појава или присуство на сомнеж на АЧК се веднаш 
пријавени. 

 
Член 4 

Мерки во случај на сомнеж на присуство  
на АЧК на одгледувалиште 

 
(1) Доколку во едно одгледувалиште има едно или 

повеќе животни од видот копитари за кои постои сом-
неж дека се заразени со АЧК, официјалниот ветеринар 
веднаш треба да спроведе испитување за потврда или 
отфрлање на сомнежот во врска со присуството на бо-
леста. 
                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Со-
ветот 92/35/EEC од 29 април 1992 каде што се дадени контролни-
те мерки и правила во борбата против Африканската чума кај ко-
њите, со број 31992L0035 според последната измена од Регулати-
вата на Советот (EC) бр. 806/2003 од 14 април 2003, број 
32003R0806; Одлуката на Комисијата од 5 декември 2006, број 
32006D0911; Директивата на Советот 2006/104/EC од 20 ноември 
2006, број 32006L0104; Одлуката на Комисијата од  7 ноември 
2007, број 32007D0729; Директивата на Советот 2008/73/EC од 15 
јули 2008, број 32008L0073. 

(2) Веднаш по пријавувањето на сомнежот за посто-
ење на АЧК, официјалниот ветеринар треба да: 

1) ги стави под официјален надзор сомнителните 
одгледувалишта; 

2) започне: 
a) попис на животните од видот копитари, каде за 

секој вид се наведува бројот на копитарите кои угина-
ле, се заразени или се подложни на зараза, и да изврши 
ажурирање на тој попис со цел да се земат во предвид 
копитарите родени или угинати за време на периодот 
на сомнеж. Наведените податоци треба да бидат до-
стапни за проверка при секоја инспекција; 

б) попис на местата каде што е можно постоење на 
вектори и да употреби соодветни средства за уништу-
вање на инсектите на тие места и 

в) епизоотолошко испитување во согласност со 
член 7 на овој правилник; 

3) изврши редовна посета на одгледувалиштата, ка-
де што: 

a) го прегледува секое животно од видот коптари 
присутно на одгледувалиштата и 

б) спроведува детално клиничко испитување или 
аутопсија врз сомнителните угинати животни и зема 
примероци потребни за лабораториските испитувања; 

4) утврди дека: 
a) сите копитари во одгледувалиштето се сместени 

во простори кои се недостапни за вектори; 
б) нема изнесување и внесување на копитари од и 

во одгледувалиштето; 
в) се применуваат соодветни мерки за уништување 

на инсектите, во и околу одгледувалиштето каде што 
се сместени копитарите и 

г) угинатите копитари од одгледувалиштето се не-
штетно одстранети, во согласност со Законот за нус-
производи од животинско потекло*2. 

(3) До моментот на спроведување на мерките од 
став (2) на овој член, сопственикот на животните за кои 
постои сомнеж дека се заразени со АЧК, треба да ги 
преземе сите неопходни мерки на претпазливост во 
согласност со став (2) точка 4) на овој член. 

(4) Агенцијата може да одлучи да ги примени мер-
ките утврдени во став (2) на овој член и врз други одг-
ледувалишта доколку поради нивната локација, гео-
графска положба или пак контакт со одгледувалиштето 
за кое постои сомнеж за постоење на зараза со АЧК, 
постои причина за сомнеж за можна контаминација. 

(5) Покрај мерките утврдени во став (2) на овој 
член, директорот на Агенцијата определува посебни 
мерки за природните резервати каде што копитарите 
живеат и се движат слободно, по спроведена постапка 
од страна на Европската Комисија со која Комисијата е 
овластена да постапува за работи кои се однесуваат на 
безбедност на храна и ветеринарна политика. 

(6) Мерките од ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) од 
овој член престануваат да се применуваат кога Агенци-
јата ќе утврди дека  нема сомнеж за присуство на АЧК. 
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Член 5 
Вакцинација против АЧК 

 
Вакцинацијата против АЧК, може да се спроведе 

согласно со мерките утврдени со овој правилник. 
 

Член 6 
Мерки во случај на потврда на присуство на АЧК 

на одгледувалиште 
 
(1) По официјалата потврда на присуството на АЧК, 

официјалниот ветеринар треба: 
1) веднаш да нареди убивање и нештетно одстрану-

вање на сите копитари во заразениот објект, кои се за-
разени или кај кои се манифестираат клинички знаци 
на АЧК; 

2) да организира нештетно одстранување на мрши-
те од заразените животни во согласност со Законот за 
нуспроизводи од животинско потекло*2; 

3) да ја прошири примената на мерките од член 4 на 
овој правилник на одгледувалиштата кои се наоѓаат  во 
радиус од 20 км (опфатени со заштитната зона) оддале-
ченост од заразените објекти; 

4) да нареди вакцинација на сите копитари во зона-
та наведена во точка 3) на овој став, со употреба на 
вакцина која е одобрена од Агенцијата и означување на 
копитарите кои се вакцинирани во зоната од точка 3) 
од овој став на начин определен од директорот на 
Агенцијата по спроведената постапка од страна на 
Европската Комисија со која Комисијата е овластена да 
постапува за работи кои се однесуваат на безбедност 
на храна и ветеринарна политика. Ознаката треба да 
биде јасна и да не може да се одстрани. Врз основа на 
одредени епизоотолошки, метеоролошки, географски 
или климатски услови, Агенцијата може да одлучи да 
не се врши вакцинација на копитарите и 

5) да спроведе епизоотолошко испитување во сог-
ласност со член 7 на овој правилник. 

(2) Агенцијата може да ги прошири мерките утвр-
дени во став (1) на овој член надвор од границите на 
зоната наведена во став (1) точка 3) на овој член докол-
ку врз основа на географска, метеоролошка или еколо-
шка состојба, или врз основа на движења кон или од 
објектот каде е потврдена болеста, постои основа за 
сомнеж на ширење на АЧК. 

 
Член 7 

Епизоотиолошко испитување 
 
Епизоотолошкото испитување опфаќа утврдување на: 
- времетраењето на присуството на АЧК на одгле-

дувалиштето, 
- можното потекло на АЧК на одгледувалиштето, и 

идентификиција на други одгледувалишта каде има ко-
питари, кои што можеле да се инфицираат или заразат 
од истиот извор,  

- присуството и распространетост на векторите на 
болеста, 

- движењето на копитарите кон и од засегнатите 
одгледувалишта и/или сите трупови на копитарите кои 
што се отстранети од овие одгледувалишта. 

 
Член 8 

Утврдување на заштитни зони и зони за надзор 
 
(1) Покрај мерките утврдени во член 6 од овој пра-

вилник, Агенцијата воспоставува заштитна зона и зона 
на надзор. При воспоставувањето на овие зони, треба 
да се земат во предвид географските, административ-
ните, еколошките и епизоотолошките фактори поврза-
ни со АЧК, како и контролните структури. 

(2) Заштитната зона опфаќа подрачје со радиус од 
најмалку 100 km околу заразеното одгледувалиште. 

(3) Зоната за надзор опфаќа подрачје кое се протега 
најмалку 50 km надвор од рамките на заштитната зона, 
каде што не била спроведена систематска вакцинација 
во последните 12 месеци. 

(4) По исклучок од ставовите (2) и (3) од овој член 
може да се воспостават и помали зони, земајќи ги во 
предвид: 

- географска положба и еколошките фактори, 
- метеоролошките услови, 
- присуството и распространетоста на векторот, 
- резултатите од епизоотолошките испитувања сп-

роведени во согласност со член 7 на овој член, 
- резултатите од лабораториските испитувања и 
- примената на контролните мерки, посебно на мер-

ките за уништување на инсектите. 
 

Член 9 
Мерки во заштитната зона 

 
(1) Агенцијата треба да обезбеди примена на след-

ните мерки во заштитната зона: 
1) идентификација на сите одгледувалишта со ко-

питари во рамките на зоната; 
2) периодични посети од страна на официјален ве-

теринар на сите одгледувалишта со копитари и клинич-
ко испитување на копитарите, при што по потреба мо-
же да се земат примероци за лабораториско испитува-
ње и 

3) напуштање на одгледувалиштето во кое се чува-
ат копитари во случај на директен превоз под офици-
јалне надзор до кланицата во случај на итно колење. 
Кланица во која се врши колењето треба да се наоѓа во 
иста зона. Доколку во таа зона не постои кланица, то-
гаш транспортот се врши до кланица одредена од стра-
на на Агенцијата којашто се наоѓа во зоната на надзор. 

(2) Покрај мерките утврдени во став (1) на овој 
член, директорот на Агенцијата може да нареди спро-
ведување на систематска вакцинација на копитари про-
тив АЧК и нивна идентификуваат во заштитната зона 
по спроведената постапка од страна на Европската Ко-
мисија со која Комисијата е овластена да постапува за 
работи кои се однесуваат на безбедност на храна и ве-
теринарна политика. 
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Член 10 
Мерки во зоната на надзор 

 
Агенцијата треба да обезбеди: 
1) примена на мерките од член 9 на овој правилник 

во зоната за надзор. Во случај во зоната на надзор да 
нема кланица, колењето на копитарите може да се из-
врши во заштитната зона во кланицата назначена од 
страна на Агенцијата, и 

2) во рамките на зоната на надзор да не се врши 
вакцинација против АЧК. 

 
Член 11 

Период на примена на заштитни мерки 
 
(1) Директорот на Агенцијата согласно член 55 став 

(5) од Законот за ветеринарно здравство го утвредува 
периодот на примена и одржување на мерките наведен 
во членовите 6, 8, 9 и 10 на овој правилник по спрове-
дената постапка од страна на Европската Комисија со 
која Комисијата е овластена да постапува за работи кои 
се однесуваат на безбедност на храна и ветеринарна 
политика. Овој период не може да биде пократок од 12 
месеци во случај да е извршена вакцинација во соглас-
ност со член 6 став (1) на овој правилник и член 9 став 
(2) на овој правилник. 

(2) По исклучок на член 9 став (1) точка 3) и член 
10 точка 1) од овој правилник: 

1) копитарите од заштитната зона и од зоната на над-
зор се превезуваат под официјален надзор и согласно ус-
ловите утврдени во Правилникот за начинот и условите 
за ставање во промет за одделни видови на животни, 
нивната намена како и начинот на вршење на официјал-
ни контроли при ставање во промет на животни*3; 

2) движењето на копитарите во рамките на зони со 
ист статус, треба да биде одобрено од страна на Аген-
цијата врз основа на следните правила: 

a) копитарите треба да: 
- подлежат на претходна официјална контрола, 
- се идентификувани, и 
- се придружувани од страна на официјален доку-

мент и 
б) копитарите кои биле вакцинирани пред помалку 

од 60 дена, да не го напуштат одгледувалиштето каде 
што се наоѓале во време кога била спроведена вакцина-
цијата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 12 
Информирање на јавноста во заштитните зони  

и зоните на надзор 
 
Агенцијата треба да ги преземе сите неопходни и 

соодветни мерки за да ги информира лицата кои што се 
наоѓаат во заштитните зони и зоните на надзор за мер-
ките што се на сила, како и за преземање на неопходни 
чекори од нивна страна за соодветна имплементација 
на тие мерки. 

 
Член 13 

Национални лаборатории  
за АЧК 

 
(1) Лабораториските испитување што ги врши спо-

ред одредбите од овој правилник националната рефе-
рентна лабораторија одобрена од страна на Агенцијата 
се утврдени во Прилог 1, кој е составен дел на овој 
правилник. 

(2) Лабораторијата од став (1) на овој член при вр-
шењето на работата соработува со референтната лабо-
раторија на Заедницата. 

 
Член 14 

План за итни мерки 
 
(1) Мерките од овој правилник се наведуваат во 

планот за итни мерки на Агенцијата. 
(2) Критериумите коишто треба да се применат при 

изготвување на планот за итни мерки се дадени во 
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 15 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 21-1970/3 
7 јули 2011 година                                 Директор, 
        Скопје                                    Дејан Рунтевски, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

2305. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика 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 и 156/2010), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 28 март 
2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТА-
НОВИ ОД ПРЕВЕНТИВНА И ИТНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОШ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО–КОНСУЛТАТИВНА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И БОЛНИЧКА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Одлуката за  утврдување на критериуми за утвр-
дување на буџетот на здравствените установи од пре-
вентивна и итна медицинска помош, специјалистичко – 
консултативна здравствена заштита и болничка здрав-
ствена заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 9/2010, 44/2010 и 171/2010), во член 2 став 
2, точката на крајот на реченицата се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите „намален за износот на 
пресметана партиципација.“ 

 
Член 2 

Во член 2 став 3  по  точка 4 се додава нова  точка 5 
која гласи: 

„За специјализирани здравствени установи за дет-
ската популација како и за специјализирани здравствени 
установи кои пружаат услуги за психијатриски акутни 
болнички случаи се определува најмногу до 25% над 
остварената вкупна вредност на видот и обемот на ДСГ 
здравствени  услуги во првото, второто и трето  троме-
сечје и проекцијата за четвртото тромесечје од прет-
ходната година. “ 

Точката 5 станува точка 6. 
 

Член 3 
Во членот 2 став 3, во точката 5 која сега станува 

точка 6, алинејата 3 се менува  и гласи: 
„- очекувани реформи на здравствениот систем за 

чија имплементација е потребен подолг период се до-
дека Министерството за здравство не овозможи воспо-
ставување на одржлив и ефикасен здравствен систем, 
односно здравствени установи.“ 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство. 

 
Бр. 02-5431/3                                    Управен одбор 

28 март 2011 година                                Претседател, 
   Скопје                                           Ирфан Хоџа, с.р. 

2306. 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија на седницата одржана на 4 јули 
2011 година, утврди пречистен текст на Одлуката за 
утврдување на висината на учеството на осигурените 
лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и 
лековите. Пречистениот текст го опфаќа основниот 
текст на одлуката објавен во Службен весник на Репуб-
лика Македонија број 48/2000 и измените и дополнува-
њата објавени во Службен весник на Република Маке-
донија број 52/2000, 17/2005, 47/2005, 86/2007, 
151/2007, 9/2009, 22/2009 и 65/2010. 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРОШО-
ЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ 

(Пречистен текст) 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на учеството 

на осигурените лица со лични средства во вкупните 
трошоци при користење на здравствените услуги и ле-
ковите. 

 
Член 2 

Висината на учеството на осигурените лица со лич-
ни средства во вкупните трошоци при користењето на 
здравствените услуги и лековите се утврдува на: 

 
Вредност на здравствените услуги-леко-
вите 

Партици-
пација 

1. За секој лек од Листата на лекови из-
дадени на товар на Фондот (за 1 рецепт) 
и за секој ампуларен лек со шприцеви и 
игли (за целосна терапија на одредено 
заболување по секој налог) во примарна-
та здравствена заштита 

 

- за вредност до 25,00 денари - 
- за вредност од 26,00 до 50,00  5,00 
- за вредност од 51,00 до 75,00 10,00 
- за вредност од 76,00 до 100,00 15,00 
- за вредност од 101,00 до 150,00  20,00 
- за вредност од 151,00 до 200,00 25,00 
- за вредност од 201,00 до 300,00 40,00 
- за вредност од 301,00 до 400,00  50,00 
- за вредност од 401,00 до 500,00 70,00 
- за вредност од 501,00 до 700,00 90,00 
- за вредност од 701,00 до 1.000,00 120,00 
- за вредност од 1.001,00 до 1.500,00 160,00 
- за вредност од 1.501,00 до 2.000,00 240,00 
- за вредност од 2.001,00 до 2.700,00 280,00 
- за вредност од 2.701,00 до 3.000,00 300,00 
- за вредност од 3.001,00 до 3.500,00 340,00 
- за вредност од 3.501,00 до 4.000,00 390,00 
- за вредбист од 4.001,00 до 4.500,00 500,00 
- за вредност од 4.501,00 до 5.000,00 550,00 
- за вредност над 5.000,00 600,00 
2. Домашно лекување по посета 100,00 
3. Превоз со санитетско возило според 
медицинска индикација, освен за итна 
медицинска помош: 

 

- за подрачјето на здравствената установа 50,00 
- надвор од подрачјето на здравствената 
установа до 50км. Во еден правец 200,00 
- надвор од подрачјето на здравствената 
установа од 50км. Во еден правец 500,00 
- надвор од Република Македонија 20% од утврдената 

референтна цена 
4. Превоз со санитетско возило по барање 
на граѓанин Полна цена 
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Член 2-а 
Средствата наплатени по основ на учество на оси-

гурените лица со лични средства во вкупните трошоци 
при користење на здравствени услуги и лековите во 
здравствената установа од примарна здравствена за-
штита каде што надоместокот за обезбедените здрав-
ствени услуги се плаќа по капитација не се пресметани 
во надоместокот за капитација. 

Средствата од став 1 на овој член остануваат во 
здравствената установа. 

 
Член 3 

Висината на учеството на осигурените лица со лич-
ни средства во вкупните трошоци на здравствените ус-
луги за лекување и санирање на болестите на устата и 
забите (освен забнотенички и забнопротетички средс-
тва предвидени со Правилникот за индикациите за ос-
тварувања на право на ортопедски и други помагала), 
се утврдува на: 

 
Здравствени услуги во примарна здрав-
ствена заштита 

Партици-
пација 

- вадење на млечен заб 100,00 
- вадење на траен заб 200,00 
- тешко вадење на заб 300,00 
- пломбирање на заб со амалгам (нонгама) 200,00 
- пломбирање на заб со композитен мате-
ријал (композитна пломба) 450,00 
- пломбирање со двокомпонентна обична 
бела пломба 260,00 
- ендодонска терапија 400,00 
- останати стоматолошки услуги, освен 
превентивните 200,00 
- прва помош (трепанција-апликација на лек) 150,00 
- пломбирање со нано композит 600,00 

 
Член 4 

Осигуреното лице учествува во вкупните трошоци 
на здравствените услуги во специјалистичко-консулта-
тивна и болничка здравствена заштита, согласно со це-
ните утврдени со ценовник и тоа: 

 
Вредност на здравствените услуги Партиципаци-

ја 
1. Здравствени услуги во геронтолошки заво-
ди по болнички ден 10,00 
2. Рехабилитација како продолжено болничко 
лекување во специјализирана установа - по 
болнички ден 200,00 
3. Лабораториски преглед по упат А- Биохе-
миски анализи по упат  
- Крвна слика, седиментација и урина, биохе-
миски статус до три анализи од секој поедине-
чен статус 50,00 
- Биохемиски статус над три анализи од секој 
поединечен статус 100,00 
- Биохемиски анализи за повеќе од еден статус 150,00 
- Биохемиски маркери, туморски маркери и 
инфективни маркери за секој орган, односно 
за секоја група поединечно 100,00 
- Специфични анализи (лекови, витамини, 
протеини) 100,00 
Б-Микробиолошки анализи по упат  
- Основни бактериолошко-миколошки испи-
тувања само на еден органски систем до 4 ви-
дови примероци и серолошкки испитувања за 
еден микроорганизам, односно една класа ан-
титела 100,00 

- Основни бактериолошко-миколошко-паразито-
лошки испитувања само на еден морфолошко-
органски систем над 4 видови примероци или 
серолошки испитувања за повеќе видови микро-
организми, односно повеќе класи антитела 200,00 
- Молекуларни методи на испитување 300,00 
- Комбинирани испитувања (бактериолошко-
миколошко-серолошки и молекуларни методи 500,00 
4. Рендгентски преглед по упат  
- нативни рендген снимки 100,00 
- рендген снимки со употреба на контрасни 
средства 200,00 
- мамографија 250,00 
- компјутерска томографска снимка (КТМ) без 
употреба на контрастни средства 250,00 
- компјутерска томографска снимка со упо-
треба на контрасни средства 400,00 
5. Специјалистички преглед по упат 50,00 
6. Супспецијалистички преглед по упат 60,00 
7. Специјалистички преглед на ЕХО по упат 100,00 
8. Еднодневен третман во физикална медици-
на и рехабилитација, психијатриски третман-
амбулантски 50,00 
9. За другите здравствени услуги во специја-
листичко-консултативната и болничката здра-
вствена заштита  
До 100,00 денари - 
Од 101,00 до 300,00 денари 20,00 
Од 301,00 до 500,00 денари 40,00 
Од 501,00 до 700,00 денари 60,00 
Од 701,00 до 1.000,00 денари 80,00 
Од 1.001,00 до 2.000,00 денари 150,00 
Од 2.001,00 до 3.000,00 денари 250,00 
Од 3.001,00 до 4.000,00 денари 350,00 
Од 4.001,00 до 5.000,00 денари 450,00 
Од 5.001,00 до 6.000,00 денари 550,00 
Од 6.001,00 до 8.000,00 денари 700,00 
Од 8.001,00 до 10.000,00 денари 900,00 
Од 10.001,00 до 15.000,00 денари 1.250,00 
Од 15.001,00 до 20.000,00 денари 1.700,00 
Од 20.001,00 до 25.000,00 денари 2.200,00 
Од 25.001,00 до 30.000,00 денари 2.700,00 
Од 30.001,00 до 35.000,00 денари 3.200,00 
Од 35.001,00 до 40.000,00 денари 3.700,00 
Од 40.001,00 до 45.000,00 денари 4.200,00 
Од 45.001,00 до 50.000,00 денари 4.700,00 
Од 50.001,00 до 55.000,00 денари 5.200,00 
Од 55.001,00 до 60.000,00 денари 5.700,00 
Над 60.000,00 денари 6.000,00 

 
Член 5 

По исклучок од член 2, член 3 и член 4 од оваа од-
лука осигурените лица не плаќаат учество со лични 
средства во трошоците за лековите и услугите дадени 
при итни постапки во момент на отстранување на непо-
средна опасност по животот. 

 
Член 6 

Средствата за учество на осигурените лица во вкуп-
ните трошоци на здравствените услуги и лековите од 
членовите 2 и 4 од оваа одлука, во врска со определени 
заболувања утврдени со посебни програми, освен за 
лековите од Листата на лекови издадени на рецепт во 
примарната здравствена заштита и за лекувањето во 
странство, се обезбедуваат преку програмите со учес-
тво на Владата на Република Македонија. 
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Член 7 
Осигурените лица кои во текот на една календарска 

година платиле учество во специјалистичко-консулта-
тивната и болничката здравствена заштита во износ по-
висок од 70% од просечната месечна нето плата оства-
рена во Републиката во претходната година, се ослобо-
дуваат од плаќање на учество при натамошното кори-
стење на здравствени услуги, освен за лековите од Ли-
стата на лекови издадени на рецепт во примарната 
здравствена заштита и за лекувањето во странство. 

 
Член 8 

Осигурените лица чиј месечен приход во семејство-
то е помал од просечната нето плата остварена во Ре-
публиката во претходната година, кои во текот на една 
календарска година платиле учество во специјалистич-
ко-консултативната и болничката здравствена заштита 
во износ повисок од 40% од просечната месечна нето 
плата остварена во Републиката во претходната годи-
на, се ослободуваат од плаќање на учество при ната-
мошното користење на здравствени услуги, освен за 
лекови од Листата на лекови издадени на рецепт во 
примарната здравствена заштита и за лекувањето во 
странство. 

Осигурените лица чиј месечен приход во семејство-
то е помал од 60% од просечната нето плата остварена 
во Републиката во претходната година, кои во текот на 
една календарска година платиле учество во специјали-
стичко-консултативната и болничката здравствена за-
штита во износ повисок од 20% од просечната месечна 
нето плата остварена во Републиката во претходната 
година, се ослободуваат од плаќање на учество при на-
тамошното користење на здравствени услуги, освен за 
лекови од Листата на лекови издадени на рецепт во 
примарната здравствена заштита и за лекувањето во 
странство. 

Осигурените лица деца од 1 до 5 години возраст, 
кои во текот на една календарска година платиле учес-
тво во специјалистичко-консултативната и болничката 
здравствена заштита во износ повисок од 20% од про-
сечната месечна нето плата остварена во Републиката 
во претходната година, се ослободуваат од плаќање на 
учество при натамошното користење на здравствени 
услуги, освен за лековите од Листата на лекови издаде-
ни на рецепт во примарната здравствена заштита и за 
лекувањето во странство. 

Осигурените лица деца од 5 до 18 години возраст и 
лица постари од 65 години, кои во текот на една кален-
дарска година платиле учество во специјалистичко-
консултативната и болничката здравствена заштита во 
износ повисок од 40% од просечната месечна нето пла-
та остварена во Републиката во претходната година, се 
ослободуваат од плаќање на учество при натамошното 
користење на здравствени услуги, освен за лековите од 
Листата на лекови издадени на рецепт во примарната 
здравствена заштита и за лекувањето во странство. 

 
Член 9 

Ослободувањето од член 7 и член 8 од оваа одлука 
се врши со решение на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија, врз основа на вкупниот приход во 
семејството и вкупниот износ на платеното учество за 
користени здравствени услуги во специјалистичко-кон-
султативната и болничката здравствена заштита. 

Член 10 
За наплатеното учество здравствената установа на 

осигуреното лице му издава потврда. Потврдата од став 
1 на овој член содржи број на потврдата, презиме и име 
на осигуреното лице, матичен број, број на здравствена-
та легитимација, број на лекарскиот дневник, вид на ус-
луга, износ на платено учество, дата, потпис на овласте-
но лице и печат на здравствената установа. 

 
Член 11 

Контрола на спроведувањето на оваа одлука обез-
бедуваат директорот на здравствената установа и Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија. 

 
Член 12 

Се овластува стручната служба на Фондот да изго-
тви упатство за примена на оваа одлука. 

 
Член 13 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија “, а ќе се објави по добивање на согласност од 
министерот за здравство. 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за висината на учеството на 
осигурените лица во цената на здравствените услуги 
објавена во „Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.1/2001. 

 
    Бр. 02-10378/25                                  Управен одбор 
4 јули 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                           Ирфан Хоџа, с.р. 
___________ 

2307. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од 

Законот за здравственото осигурување („Службен вес-
ник 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 и 
156/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
28 март 2011 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА 
ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕ-
ЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на плаќањето на лабо-
раториските испитувања во специјалистичко консулта-
тивната здравствена заштита по упат на избран лекар 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
10/2002, 17/2002, 137/2006, 41/2007, 62/2007, 86/2007, 
118/2007, 37/2008, 158/2009, 2/2010 и 147/2010), во 
член 2 став 1 во поднасловот VI по зборот „бреме-
ност“, се додаваат зборовите „во урина“.  

 
Член 2 

Член 6 се брише. 
  

Член 3 
Член 8 се брише. 
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Член 4 
Членот 8-а се менува и гласи: 
„Надоместокот за извршени лабораториски испиту-

вања претставува максимален договорен износ кој мо-
же да го оствари здравствената установа која врши ла-
бораториски услуги, врз основа на планираните средс-
тва за лабораториските испитувања во специјалистич-
ко-консултативна здравствена заштита определени во 
буџетот на Фондот и во зависност од остварениот вид 
и обем на здравствени услуги во претходниот период. 

Надоместокот на здравствената установа се испла-
тува по месеци за остварен вид и обем на здравствени 
услуги  врз основа на доставена месечна фактура. 

Фактурираниот месечен износ (намален за партици-
пација) може да биде најмногу до висина на утврдени-
от надоместок за соодветниот месец.  

Фактурирање се врши за месецот во кој се заврше-
ни здравствените услуги. 

За услугите извршени над износот на договорениот 
месечен надоместок, остварениот вид и обем на  здрав-
ствена услуги се искажува на посебен извештај кој слу-
жи за евиденција и анализа.“ 

 
Член 5 

Во член 10 став 1 зборовите: „член 8 и“ се бришат. 
 

Член 6 
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. 02-5431/4                                    Управен одбор 

28 март 2011 година                                Претседател, 
   Скопје                                           Ирфан Хоџа, с.р. 

___________ 
2308. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 
член 69 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 и 156/2010), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 28 март 2011 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌА-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ БОЛНИЧКА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за склучување до-

говори и за начинот на плаќање на здравствените услу-
ги на здравствените установи кои вршат болничка 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ број 14/2008, 118/2008, 164/2008, 16/2010,  
44/2010,  63/2010 и 171/2010), во членот 4 по ставот 3 
се додава нов став 4 кој гласи: 

„За специјализирани здравствени установи за дет-
ската популација  како и за специјализирани здравстве-
ни установи кои пружаат услуги за психијатриски 

акутни болнички случаи се определува најмногу до 
25% над остварената вкупна вредност на видот и обе-
мот на ДСГ здравствени  услуги во првото, второто и 
трето  тромесечје и проекцијата за четвртото тромесеч-
је од претходната година.“ 

Ставовите 4, 5 и 6  стануваат став 5 , 6 и 7. 
 

Член 2 
Во член 4 во  ставот 5 кој сега станува став 6 алине-

ја 3 се менува и гласи: 
- “очекувани реформи на здравствениот систем за 

чија имплементација е потребен подолг период се до-
дека Министерството за здравство не овозможи воспо-
ставување на одржлив и ефикасен здравствен систем, 
односно здравствени установи.“ 

 
Член 3 

Во член 8 став 4 во табелата за Структурата на на-
доместоците бројот „70“ се заменува со бројот „80“ и 
бројот „30“ се заменува со бројот „20“.     

Во членот 8 по ставот 4 се додаваат два нови става 
5 и 6 кои гласат:  

„По исклучок од член 8 став 4, Фондот врз основа 
на пишана процедура кај одредени здравствени устано-
ви  може да утврди и променлив дел 100%. 

Фактурираниот месечен износ од став 5 на овој 
член може да биде најмногу до  утврдениот надоместок 
за соодветниот месец.“ 

Во ставот 5 кој сега станува  став 7, по бројот  „3“ 
се додаваат зборовите  „и  5“. 

Ставовите  6, 7 и 8 стануваат став  8, 9 и 10. 
  

Член 4 
Насловот пред  членот 9  „Цели што треба да се по-

стигнат низ резултатите од извршената работа“, се ме-
нува и гласи „Следење на резултатите од извршената 
работа“. 

Во член 9  во ставот 1 зборот „оценување“ се заме-
нува со зборот „следење“, а зборот „следат“ се замену-
ва со зборот „користат“.  

 
Член 5 

Членот 10 се менува и гласи: 
„За здравствената установа од член 8 став 4 на овој 

правилник плаќањето на вкупниот надоместок се врши 
еднаш во месецот. 

За здравствена установа од член 8 став 5 на овој 
правилник надоместокот се исплатува  по месеци за ос-
тварен вид и обем на здравствени услуги  врз основа на 
доставена месечна фактура.“ 

  
Член 6 

Во член 11  став 1 по бројот 8 се додаваат зборови-
те: „став 4 “.     

Во член 11  став 2  зборот „став 3“ се заменува со 
зборовите: „став 4 “. 

                                                                           
Член 7 

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. 02-5431/5                                    Управен одбор 

28 март 2011 година                                Претседател, 
   Скопје                                           Ирфан Хоџа, с.р. 
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2309. 
Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 

став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување („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 и 156/2010), Управниот одбор 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 28 март 2011 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВА-
ЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО 
КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПРЕ-
ВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ИТНА МЕ-
ДИЦИНСКА ПОМОШ СО ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за критериумите за склучување до-
говори и за начинот на плаќање на здравствените услуги 
на здравствените установи кои вршат специјалистичко 
консултативна здравствена заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.14/2008, 164/2008, 16/2010, 
44/2010 и 63/2010) во член 4 во став 3 алинеја 3 се ме-
нува и гласи: 

- „очекувани реформи на здравствениот систем за 
чија имплементација е потребен подолг период се до-
дека Министерството за здравство не овозможи воспо-
ставување на одржлив и ефикасен здравствен систем, 
односно здравствени установи. “ 

 
Член 2 

Во член 7 по ставот 2 се додаваат три нови става 
кои гласат: 

„За здравствени установи кои пружаат здравствени 
услуги во: превентивна здравствена заштита, итна ме-
дицинска помош со домашно лекување; превентивна 
здравствена заштита, итна медицинска помош со до-
машно лекување и/или специјалистичко консултативна 
здравствена заштита, структурата на надоместоците се 
остварува на следниот начин: 

 
Структура на надоместок % 
1.   Основен надоместок (фиксен дел) 80 
2. Надоместок според остварувањето на вкуп-
ната вредност на договорениот вид и обем на 
здравствени услуги (променлив дел) 20 

 
За здравствени установи кои пружаат здравствени 

услуги исклучиво од специјалистичко консултативна 
здравствена заштита, променливиот дел на надоместо-
кот изнесува 100%. 

Висината на надоместокот  за здравствената уста-
нова ја утврдува Управниот Одбор на Фондот.“    

Ставовите 3, 4 и 5, стануваат став 6, 7 и 8. 
 

Член 3 
Насловот пред  членот 8  „Цели што треба да се по-

стигнат низ резултатите од извршената работа“, се ме-
нува и гласи „Следење на резултатите од извршената 
работа“. 

Во член 8  во ставот 1 зборот „оценување“ се заме-
нува со зборот „следење“, а зборот „следат“ се замену-
ва со зборот „користат“. 

Член  4 
Член 9 се менува и гласи:  
„Вкупниот надоместок на здравствената установа 

која пружа здравствени услуги во: превентивна здрав-
ствена заштита, итна медицинска помош со домашно 
лекување; превентивна здравствена заштита, итна ме-
дицинска помош со домашно лекување и/или специја-
листичко консултативна здравствена заштита, за пери-
одот за периодот наведен во Законот за здравственото 
осигурување, се дели на 12 месечни износи. 

Месечниот надоместок од став 1 на овој член на 
здравствената установа се исплатува во целост до кра-
јот на месецот за претходниот месец. 

За здравствените установи кои пружаат здравствени 
услуги исклучиво од специјалистичко консултативна 
здравствена заштита надоместокот утврден согласно За-
конот за здравствено осигурување, пресметковно се иска-
жува на месечно ниво како максимален месечен износ. 

Надоместокот на здравствената установа од став 3 
на овој член  се исплатува  по месеци за остварен вид и 
обем на здравствени услуги врз основа на доставена 
месечна фактура, но не повеќе од утврдениот месечен 
надоместок.“ 

 
Член  5 

Членот 10 се брише. 
 

Член 6 
Во член 11 по бројот „7“ се додаваат зборовите: 

„став 3“. 
 

Член 7 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 
а ќе се објави по добивањето на согласност од мини-
стерот за здравство. 

 
Бр. 02-5431/6                                    Управен одбор 

28 март 2011 година                                Претседател, 
   Скопје                                           Ирфан Хоџа, с.р. 

___________ 
2310. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 
здравствено осигурување („Службен весник на Репуб-
лика 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 и 
53/2011), а во врска со член 23 од Законот за заштита 
на личните податоци („Службен весник на Република 
Македонија" број 7/05, 103/2008, 124/2008 и 124/2010), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 4 јули 2011 
година, донесе   

     
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕР-
КИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА 
НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
ВО ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 

I. Општи одредби 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките и ор-

ганизациските мерки за обезбедување тајност и заштита 
на обработката на личните податоци што се  применува-
ат во Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(во понатамошниот текст на правилникот „Фонд“).  
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Техничките и организациските мерки утврдени во 
овој правилник, соодветно се применуваат и во подрач-
ните служби на Фондот. 

 
Поимник 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1. Авторизиран пристап е овластување доделено 
на овластеното лице за обработка на личните податоци, 
за користење на одредена информатичко комуникаци-
ска опрема или за пристап до одредени работни про-
стории на Фондот; 

2. Администратор на информацискиот систем е 
лице овластено за планирање и за применување на тех-
нички и организациски мерки, како и за контрола на 
обезбедувањето тајност и заштита на обработката на 
личните податоци; 

3. Документ е секој запис кој содржи лични пода-
тоци и истиот може да биде во електронска или хартие-
на форма, да се чува на медиум и во информатичко ко-
муникациската опрема која се користи за обработка на 
податоците, да се доставува преку пошта или да се пре-
несува преку електронско комуникациска мрежа; 

4. Идентификација е постапка за идентификување 
на овластеното лице на информацискиот систем; 

5. Информатичка инфраструктура е целата ин-
форматичко комуникациска опрема на Фондот, во рам-
ките на која се собираат, обработуваат и чуваат лични-
те податоци; 

6. Информациски систем е систем со кој може да 
се обработуваат личните податоци со цел да бидат до-
стапни и употребливи за секој кој што има право и по-
треба да ги користи; 

7. Инцидент е секоја аномалија која влијае или мо-
же да влијае на тајноста и заштитата на личните пода-
тоци;  

8. Контрола на пристап е операција за доделување 
на пристап до личните податоци или до информатичко 
комуникациската опрема со цел проверка на овласте-
ното лице;  

9. Овластено лице е лице вработено или ангажира-
но кај Фондот кое има авторизиран пристап до доку-
ментите и до информатичко комуникациската опрема; 

10. Лозинка е доверлива информација составена од 
множество на карактери кои се користат за проверка на 
овластеното лице;  

11. Медиум е физички уред кој се користи при 
обработка на личните податоци во информацискиот си-
стем, на кој податоците можат да бидат снимени или 
од кој истите можат да бидат повторно вратени; 

12. Офицер за заштита на личните податоци е 
лице овластено од директорот на Фондот за самостојно 
и независно вршење на работите во смисла на член 26-
а од Законот за заштита на личните податоци; 

13. Проверка е постапка за верификација на иден-
титетот на овластеното лице на информацискиот си-
стем;  

14. Сигурносна копија е копија на личните пода-
тоци содржани во електронските документи, кои се за-
чувани на медиум за да се овозможи нивно повторно 
враќање; 

15. Посебни категории на лични податоци се 
лични податоци кои го откриваат расното или етничко 
потекло, политичко, верско, филозофско или друго 
уверување, членството во синдикална организација и 
податоци што се однесуваат на здравјето на луѓето, вк-
лучувајќи ги и генетските податоци, биометриски по-
датоци или податоци кои се однесуваат на или сексуал-
ниот живот. 

Изразите кои се користат во овој правилник а не се 
опфатени во став 1 на овој член, го имаат значењето 
што им е дадено во Законот за заштита на личните по-
датоци („Службен весник на Република Македонија" 
број 7/2005, 103/2008 и 124/2009). 

 
Обработувач на збирка на лични податоци 

 
Член 3 

Одредбите од овој правилник се применуваат и ко-
га Фондот во согласност со прописите за заштита на 
личните податоци обработката на личните податоци ја 
доверува (пренесува) на друг субјект -  обработувач на 
збирка на лични податоци. 

Фондот нема да ја довери (пренесе) обработката на 
личните податоци на друг субјект - обработувач на 
збирка на лични податоци, кој применува технички и 
организациски мерки за обезбедување тајност и зашти-
та на обработката на личните податоци од ниво пони-
ско од нивото што го применува Фондот, односно не се 
согласи при обработката да применува мерки што се 
применуваат во Фондот. 

Одредбите од членот 26 на овој правилник соодвет-
но се применуваат и при проверката на постапувањето 
на обработувачот при обработката на личните подато-
ци во смисла на член 26 став 3 од Законот за заштита 
на личните податоци. 

 
Обработка на личните податоци 

 
Член 4 

Одредбите од овој правилник се применуваат за: 
- целосно и делумно автоматизирана обработка на 

личните податоци и 
- друга рачна обработка на личните податоци што 

се дел од постојна збирка на лични податоци или се на-
менети да бидат дел од збирка на лични податоци. 

 
Нивоа на технички и организациски мерки 

 
Член 5 

(1) Во Фондот се применуваат технички и организа-
циски мерки, кои обезбедуваат тајност и заштита на 
обработката на личните податоци, соодветно на приро-
дата на податоците кои се обработуваат и ризикот при 
нивната обработка. 

(2) Техничките и организациските мерки од ставот 
(1) на овој член се класифицираат во три нивоа: 

- основно; 
- средно и 
- високо. 
 

Примена на нивоа 
 

Член 6 
(1) За сите документи задолжително се применува-

ат технички и организациски мерки кои се класифици-
рани на основно ниво. 
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(2) За документите кои содржат лични податоци 
што се однесуваат на остварување на правата и обвр-
ските од здравственото осигурување, задолжително се 
применуваат технички и организациски мерки кои се 
класифицирани на основно и средно ниво.  

(3) За документи кои содржат посебни категории на 
лични податоци, задолжително се применуваат технич-
ки и организациски мерки кои се класифицирани на ос-
новно, средно и високо ниво.  

(4) За документите кои содржат матичен број на 
граѓанинот задолжително се применуваат технички и 
организациски мерки кои се класифицирани на основ-
но и средно ниво. 

(5) За документите кои се пренесуваат преку еле-
ктронско комуникациска мрежа, а содржат посебни ка-
тегории на лични податоци и/или матичен број на гра-
ѓанинот задолжително се применуваат технички и ор-
ганизациски мерки кои се класифицирани на основно, 
средно и високо ниво. 

(6) Со документацијата за технички и организаци-
ски мерки, директорот на Фондот ќе пропише и обезбе-
ди мерки на заштита на личните податоци, на ниво со-
одветно на видот на документот согласно одредбите на 
овој член. 

 
Правила за обработка на личните податоци надвор 

од работните простории 
 

Член 7 
Обработката на личните податоци надвор од работ-

ните простории на Фондот и на подрачните служби, се 
врши врз основа на писмено овластување од сектор-
скиот директор или раководителот на подрачната 
служба и во согласност со соодветното ниво на технич-
ки и организациски мерки кои се применувале за обра-
ботка на податоците содржани во документите.  

 
Евидентирање и чување на документација 

за софтверски програми 
 

Член 8 
Фондот обезбедува евидентирање и чување на цело-

купната документација за софтверските програми за обра-
ботка на личните податоци и за сите негови промени. 

 
Одржување на информацискиот систем 

 
Член 9 

(1) Физичките или правните лица кои вршат одржу-
вање на информацискиот систем на Фондот треба да се 
обврзат да ги применуваат прописите за заштита на 
личните податоци и донесената документација за тех-
нички и организациски мерки на Фондот. 

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се приме-
нуваат и ако физичките или правните лица вршат обра-
ботка на личните податоци на Фондот. 

 
Пренос на лични податоци во други држави 

 
Член 10 

Кога за потребите на хардверско и/или софтверско 
одржување или на други активности на информациски-
от систем, е неопходно да се пренесат лични податоци 
во други држави, преносот може да се врши согласно 
условите утврдени во прописите за заштита на личните 
податоци, и според процедури утврдени во Политиката 
за заштита на информатичкиот систем на Фондот.   

II. Основно ниво на технички и организациски  
мерки 

 
Документација за технички и организациски  

мерки 
 

Член 11 
(1) Заради воспоставување на техничките и органи-

зациските мерки за обезбедување на тајност и заштита 
на обработката на личните податоци предвидени во 
овој правилник директорот на Фондот донесува: 

- Политика за заштита на информатичкиот систем 
на Фондот; 

- Процедура за заштита на личните податоци во ра-
ботењето со документи во електронска форма; 

- Процедура за заштита на личните податоци во ра-
ботењето со документи во пишана форма. 

(2) Офицерот за заштита на личните податоци во 
Фондот врши редовна проценка на потребата од изме-
на на актите од став (1) и донесување на нови акти за-
ради усогласување со прописите за заштита на личните 
податоци. 

 
Технички мерки 

 
Член 12 

Во Фондот задолжително се обезбедуваат следните 
технички мерки за тајност и заштита на обработката на 
личните податоци:  

1. единствено корисничко име; 
2. лозинка креирана од секое овластено лице, соста-

вена од комбинација на најмалку осум алфанумерички 
карактери (од кои минимум една голема буква) и спе-
цијални знаци; 

3. корисничко име и лозинка која овозможува при-
стап на овластеното лице до информацискиот систем 
во целина, на поединечни апликации и/или поединечни 
збирки на лични податоци потребни за извршување на 
неговата работа; 

4. автоматизирано одјавување од информацискиот 
систем после изминување на определен период на неа-
ктивност (не подолго од 15 минути) и за повторно 
активирање на системот потребно е одново внесување 
на корисничкото име и лозинката;  

5. автоматизирано отфрлање од информацискиот 
систем после три неуспешни обиди за најавување (вне-
сување на погрешно корисничко име или лозинка) и 
автоматизирано известување на овластеното лице дека 
треба да се побара инструкција од администраторот на 
иниформацискиот систем; 

6. инсталирана хардверска/софтверска заштитна 
мрежна бариера („фајервол“) или рутер помеѓу инфор-
мацискиот систем и интернет или било која друга фор-
ма на надворешна мрежа, како заштитна мерка против 
недозволени или злонамерни обиди за влез или проби-
вање на системот; 

7. ефективна и сигурна анти-вирусна и анти–спај-
вер заштита на информацискиот систем, која постојано 
ќе се ажурира заради превентива од непознати и непла-
нирани закани од нови вируси и спајвери; 

8. ефективна и сигурна анти-спам заштита, која по-
стојано ќе се ажурира заради превентивна заштита од 
спамови; и 
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9. приклучување на информацискиот систем (комп-
јутерите и серверите) на енергетска мрежа преку уред 
за непрекинато напојување.  

 
Организациски мерки 

 
Член 13 

(1) Фондот задолжително ги обезбедува следните 
организациски мерки за тајност и заштита на обрабо-
тката на личните податоци:  

1. ограничен пристап или идентификација за при-
стап до личните податоци;  

2. организациски правила за пристап на овластени-
те лица до интернет кои се однесуваат на симнување и 
снимање на документи преземени од електронската по-
шта и други извори; 

3. уништување на документи по истекот на рокот за 
нивно чување; 

4. мерки за физичка сигурност на работните просто-
рии и на информатичко комуникациската опрема каде 
што се собираат, обработуваат и чуваат личните пода-
тоци и 

5. почитување на техничките упатства при инстали-
рање и користење на информатичко комуникациската 
опрема на која се обработуваат личните податоци.  

(2) Раководителот на одделението кое ги врши ра-
ботите за човечки ресурси, го известува администрато-
рот на информацискиот систем за вработувањето или 
ангажирањето на секое овластено лице со право на 
пристап до информацискиот систем, а раководителот 
на одделението во кое работи вработениот доставува 
барање до администраторот за да му биде доделено ко-
рисничко име и лозинка. Раководителот на одделение-
то кое ги врши работите за човечки ресурси го известу-
ва администраторот за престанокот на вработувањето 
или ангажирањето за да му бидат избришани корис-
ничкото име и лозинката, односно заклучени за ната-
мошен пристап. 

(3) Известувањето од ставот (2) на овој член се вр-
ши и при кои било други промени во работниот статус 
или статусот на ангажирањето на овластеното лице 
што има влијание врз нивото на дозволениот пристап 
до информацискиот систем. 

 
Физичка сигурност на информацискиот систем 

 
Член 14 

Фондот со посебни процедури, во Политиката за за-
штита на информатичкиот систем на Фондот ќе воспо-
стави правила за обезбедување на физичката сигурност 
на информацискиот систем во согласност со прописите 
за заштита на личните податоци. 

 
Информирање за заштитата на личните податоци 

 
Член 15 

(1) Лицата кои се вработуваат или се ангажираат во 
Фондот, пред нивното отпочнување со работа се запоз-
наваат со прописите за заштита на личните податоци, 
како и со донесената документација за технички и ор-
ганизациски мерки. 

(2)  За лицата кои се ангажираат за извршување на 
работа во Фондот, во договорот за нивното ангажира-
ње се наведуваат обврските и одговорностите за зашти-
та на личните податоци. 

(3) Фондот пред непосредното започнување со ра-
бота на овластените лица, дополнително ги информира 
за непосредните обврски и одговорности за заштита на 
личните податоци. 

(4) Лицата кои се вработуваат или се ангажираат, 
пред нивното отпочнување со работа своерачно потпи-
шуваат изјава за тајност и заштита на обработката на 
личните податоци. 

(5) Изјавата од ставот (4) задолжително содржи по-
датоци за лична идентификација на давателот на изја-
вата, работно место на кое е распореден, дата и место 
кога е дадена изјавата и следниот текст:  

Изјавувам дека 
- сум запознаен/а со прописите и конкретните обвр-

ски и одговорности за заштита на личните податоци; 
- ќе ги почитувам начелата за заштита на личните 

податоци; 
- ќе вршам обработка на личните податоци соглас-

но упатствата добиени од Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија во својство на контролор и 
обработувач, освен ако со закон поинаку не е уредено; 

- ќе се придржувам до документацијата за технички 
и организациски мерки усвоена од Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија; 

- ќе ги чувам како доверливи личните податоци кои 
ќе ги обработувам; и 

- ќе ги чувам како доверливи мерките за заштита на 
личните податоци. 

 (6) Изјавата од ставот (4) на овој член задолжител-
но се чува во досиејата на лицата кои се вработуваат 
или се ангажираат во Фондот. 

(7) Фондот задолжително врши континуирано ин-
формирање на овластените лица за непосредните обвр-
ски и одговорности за заштита на личните податоци. 

 
Обврски и одговорности на администраторот  

на информацискиот систем 
 

Член 16 
(1) Обврските и одговорностите на администрато-

рот на информацискиот систем, се дефинираат и утвр-
дуваат во правилата за определување на обврските и 
одговорностите на администраторот на информациски-
от систем и на овластените лица при користење на до-
кументите и информатичко комуникациската опрема 
во Политиката за заштита на информатичкиот систем 
на Фондот. 

(2) Фондот задолжително врши периодична контро-
ла над работата на администраторот на информацискиот 
систем и изработува извештај за извршената контрола. 

(3) Во извештајот од ставот (2) на овој член се вне-
суваат констатираните неправилности и предложените 
мерки за отстранување на тие неправилности. 

 
Обврски и одговорности на овластените лица 

 
Член 17 

(1) Обврските и одговорностите на секое овластено 
лице кое има пристап до личните податоци и до инфор-
мацискиот систем, се дефинира и утврдува во правила-
та за определување на обврските и одговорностите на 
администраторот на информацискиот систем и на овла-
стените лица при користење на документите и инфор-
матичко комуникациската опрема во Политиката за за-
штита на информатичкиот систем на Фондот.  
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(2) Фондот задолжително ги запознава овластените 
лица од ставот (1) на овој член со документацијата за 
технички и организациски мерки кои се однесуваат на 
извршувањето на нивните обврски и одговорности.  

 
Евидентирање на инциденти 

 
Член 18 

Во правилата за пријавување, реакција и санирање 
на инциденти, се определува начинот на евидентирање 
на секој инцидент, времето кога се појавил, овластено-
то лице кое го пријавило, на кого е пријавен и мерките 
кои се преземени за негово санирање. 

 
Идентификација и проверка 

 
Член 19 

(1) Фондот задолжително води евиденција за овла-
стените лица кои имаат авторизиран пристап до доку-
ментите и информацискиот систем, и воспоставува по-
стапки за идентификација и проверка на авторизирани-
от пристап.  

(2) Кога проверката се врши врз основа на корис-
ничко име и лозинка, Фондот секогаш ги применува 
правилата кои ја гарантираат нивната доверливост и 
интегритет при пријавување, доделување и чување на 
истите. 

(3) Во Политиката за заштита на информатичкиот 
систем на Фондот ќе се утврдат правила со кои ќе се 
обезбеди лозинките автоматски да се менуваат по из-
минат временски период не подолг од три месеци, и да 
се чуваат заштитени со соодветни методи така што не-
ма да бидат разбирливи додека се валидни. 

 
Контрола на пристап 

 
Член 20 

(1) Овластените лица задолжително имаат автори-
зиран пристап само до личните податоци и информа-
тичко комуникациската опрема кои се неопходни за из-
вршување на нивните работни задачи. 

(2) Фондот воспоставува механизми за да се оневоз-
можи пристап на овластените лица до личните подато-
ци и информатичко комуникациската опрема со права 
различни од тие за кои се авторизирани. 

(3) Во евиденцијата на овластените лица утврдена во 
член 19 став (1) на овој правилник се внесуваат и нивоа-
та на авторизиран пристап за секое овластено лице.  

(4) Администраторот на информацискиот систем 
кој е овластен согласно Политиката за заштита на ин-
форматичкиот систем на Фондот може да доделува, ме-
нува или да го одзема авторизираниот пристап до лич-
ните податоци и информатичко комуникациската опре-
ма само во согласност со критериумите утврдени во 
Политиката за заштита на информатичкиот систем на 
Фондот.  

  
Управување со медиуми 

 
Член 21 

(1) Со Политиката за заштита на информатичкиот 
систем на Фондот ќе се утврдат правила за постапува-
ње со медиумите со кои ќе се овозможи идентификаци-
ја и евидентирање на категориите на лични податоци, и 
чување на медиумите на локација до која пристап има-
ат само овластени лица утврдени во Политиката. 

(2) Пренесувањето на медиуми кои содржат лични 
податоци надвор од работните простории е строго за-
брането, освен во случаите на пренос на заштитни ко-
пии кои се утврдени со посебна процедура или во по-
себни случаи со претходно добиено одобрение од ди-
ректорот на секторот за информатика.  

 
Уништување, бришење или чистење 

на медиумот 
 

Член 22 
(1) По пренесувањето на личните податоци од ме-

диумот или по истекот на определениот рок за чување, 
медиумот треба да се уништи, избрише или да се исчи-
сти од личните податоци снимени на него. 

(2) Уништувањето на медиумот се врши со меха-
ничко разделување на неговите составни делови, при 
што истиот повторно да не може да биде употреблив. 

(3) Бришењето или чистењето на медиумот треба да 
се изврши на начин што ќе оневозможи понатамошно 
обновување на снимените лични податоци. 

(4) За случаите од ставовите (2) и (3) на овој член 
комисиски се составува записник, кој ги содржи сите 
податоци за целосна идентификација на медиумот, ка-
ко и за категориите на лични податоци снимени на 
истиот.  

 
Сигурносни копии и повторно враќање на  

зачуваните лични податоци 
 

Член 23 
(1) Администраторот на системот е одговорен за 

проверка на примената на правилата за начинот на пра-
вење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и 
за повторното враќање на зачуваните лични податоци.  

(2) Правилата од ставот (1) на овој член, во соглас-
ност со прописите за заштита на личните податоци ќе 
се утврдат со Политиката за заштита на информатички-
от систем на Фондот. 

 
Начин на чување на сигурносните копии 

 
Член 24 

Сигурносните копии се чуваат надвор од простори-
јата во која се наоѓаат серверите и треба да се физички 
и криптографски заштитени, заради оневозможување 
на каква било модификација. 

 
Глава III. Средно ниво на технички  

и организациски мерки 
 

Дополнителни правила за технички  
и организациски мерки 

 
Член 25 

(1) Директорот на Фондот, од редот на вработените 
назначува офицер за заштита на личните податоци  кој 
ќе врши координација и контрола на постапките и 
упатствата утврдени во донесената документација за 
техничките и организациските мерки за обезбедување 
на тајност и заштита на обработката на личните пода-
тоци.  
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(2) За офицер за заштита на личните податоци може 
да биде назначено едно или две лица кои заеднички ја вр-
шат улогата на офицер за заштита на личните податоци. 

(3) Офицерот за заштита на личните податоци во 
Фондот најмалку еднаш во три месеци ги врши следни-
те контроли и за тоа изготвуваат извештај: 

- Контрола на примената на техничките и организа-
циски мерки за обезбедување тајност и заштита на 
обработката на личните податоци, 

- Контрола на евиденција за секој авторизиран/неа-
вторизиран пристап до информацискиот систем, 

- Контрола на доверливоста и сигурноста на лозин-
ките и на останатите форми на идентификација, 

- Контрола на начинот за пристап на вработените и 
ангажираните лица во Фондот до интернет заради пре-
земање и снимање документи од веб локации, еле-
ктронска пошта или други извори, 

- Контрола на уништување на документи кои содржат 
лични податоци по истекување на рокот за чување, како и 
за начинот на уништување и бришење на медиумите, 

- Контрола на начинот на управување со медиуми 
кои се носители на лични податоци, 

- Контрола на примената на правилото „чисто биро", 
- Контрола на писмените овластувања издадени од 

страна на Директорот на Фондот за вршење на обрабо-
тка на личните податоци и за пренесување на медиуми 
надвор од работните простории на Фондот, 

- Контрола на начинот на воспоставување физичка 
сигурност на работните простории и опремата каде 
што се обработуваат и чуваат личните податоци, 

- Контрола на начинот на пристап до целиот инфор-
мациски систем преку персоналните компјутери, 

- Контрола на начинот на правење на сигурносна 
копија, архивирање и чување, како и за повторно вра-
ќање на зачуваните лични податоци, 

- Контрола на евиденцијата за физички пристап до 
просторијата во која се сместени серверите, и 

- Контрола на постапката за потпишување на изјави 
за тајност и заштита на обработката на личните подато-
ци од страна на вработените и ангажираните лица во 
Фондот. 

(4) Офицерот за заштита на личните податоци го 
известува директорот на Фондот за утврдените наоди 
за инциденти и повреди на правилата и процедурите 
поврзани со заштита на лични податоци. 

(5) Во случај на поголеми инциденти и повреди на 
правилата и процедурите и со цел спречување на по-
вторно случување на истите, офицерот за заштита на 
личните податоци  ги известува и директорот на секто-
рот за информатика односно одговорниот службеник 
за безбедноста на информациските системи во Фондот. 

(6) Офицерот за заштита на личните податоци спро-
ведува периодични проверки на усогласеноста на пра-
вилата за заштита на личните податоци во Фондот со 
прописите за заштита на лични податоци. 

 
Контрола на информацискиот систем и информа-

тичката инфраструктура 
 

Член 26 
(1) Фондот задолжително спроведува внатрешна и 

надворешна контрола на информацискиот систем и ин-
форматичката инфраструктура, со цел да се провери 
дали постапките и упатствата содржани во документа-
цијата за технички и организациски мерки се примену-
ваат и се во согласност со прописите за заштита на 
личните податоци.  

(2) Фондот врши внатрешна контрола секоја година, 
а надворешна контрола на информацискиот систем и ин-
форматичката инфраструктура на секои три години. 

(3) Правилата за внатрешна и надворешна контрола 
на информацискиот систем и информатичката инфра-
структура, во согласност со прописите за заштита на 
личните податоци ќе се утврдат со Политиката за за-
штита на информатичкиот систем на Фондот. 

 
Идентификација и проверка 

 
Член 27 

Фондот воспоставува механизми кои овозможуваат 
јасна идентификација на секое овластено лице кое при-
стапило до информацискиот систем и можност за про-
верка на авторизацијата за секое овластено лице. 

 
Евидентирање на авторизираниот  

пристап (логови) 
 

Член 28 
(1) Фондот води евиденција за секој авторизиран 

пристап која содржи особено: име и презиме на овла-
стеното лице, работна станица од каде се пристапува 
до информацискиот систем, датум и време на приста-
пување, лични податоци кон кои е пристапено, видот 
на пристапот со операциите кои се преземени при 
обработка на податоците, запис за авторизација за се-
кое пристапување, запис за секој неавторизиран при-
стап и запис за автоматизирано отфрлање од информа-
цискиот систем. 

(2) Поблиските правила за евидентирање на автори-
зираниот пристап, во согласност со прописите за за-
штита на личните податоци ќе се утврдат со Политика-
та за заштита на информатичкиот систем на Фондот. 

 
Контрола на физички пристап 

 
Член 29 

Во Политиката за заштита на информатичкиот си-
стем на Фондот ќе се определат критериуми за овласте-
ните лица кои можат да имаат пристап до просториите 
каде е сместен информацискиот систем.  

 
Управување со медиуми 

 
Член 30 

(1) Фондот воспоставува систем за евидентирање 
на медиумите кои се примаат со цел да овозможи ди-
ректна или индиректна идентификација на видот на ме-
диумот кој е примен, датум и време на примање, ис-
праќач, број на медиуми кои се примени, вид на доку-
мент кој е снимен на медиумот, начин на испраќање на 
медиумот, име и презиме на лицето овластено за прием 
на медиумот. 

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се приме-
нуваат и за евидентирање на медиумите кои се испра-
ќаат од страна на Фондот. 

(3) За пренесените медиуми надвор од работните 
простории на Фондот, треба да бидат преземени неоп-
ходни мерки за да се спречи неовластено обработување 
на личните податоци снимени на нив.  
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Евидентирање на инциденти 
 

Член 31 
(1) Во Правилата за пријавување, реакција и санира-

ње на инциденти, Фондот ги определува постапките кои 
се применуваат за повторно враќање на личните подато-
ци и начинот на евидентирање на овластените лица кои 
ги извршиле операциите за повторно враќање на лични-
те податоци, категориите на личните податоци кои се 
вратени и кои биле рачно внесени при враќањето. 

(2) За повторно враќање на личните податоци, ди-
ректорот на сектор информатика издава писмено овла-
стување на овластените лица за да ги извршат операци-
ите за враќање на податоците. 

 
Сигурносни копии 

 
Член 32 

Со Политиката за заштита на информатичкиот си-
стем на Фондот, во согласност со прописите за заштита 
на личните податоци ќе се утврдат правила за правење-
то и чувањето на сигурносните копии. 

 
Тестирање на информацискиот систем 

 
Член 33 

(1) Фондот задолжително врши тестирање на ин-
формацискиот систем пред неговото имплементирање 
или по извршените промени со цел да се провери дали 
системот обезбедува тајност и заштита на обработката 
на личните податоци согласно документацијата за тех-
нички и организациски мерки и прописите за заштита 
на личните податоци. 

(2) Тестирањето од став (1) на овој член се врши 
преку обработка на документи кои содржат имагинар-
ни лични податоци од страна на независно трето прав-
но лице. 

 
Глава IV. Високо ниво на технички 

и организациски мерки 
 

Сертификациони постапки 
 

Член 34 
Фондот, кога за тоа има потреба со оглед на видот 

на податоците, местото каде се испраќаат или обрабо-
туваат, или од други причини, може да применува и 
други технички мерки за тајноста и заштита на обрабо-
тката на личните податоци, преку примена на сертифи-
кациони постапки согласно прописите за податоците 
во електронски облик и електронски потпис. 

 
Пренесување на медиуми 

 
Член 35 

Медиумите можат да се пренесуваат надвор од ра-
ботните простории само ако личните податоци се крип-
тирани или ако се заштитени со соодветни методи кои 
гарантираат дека податоците нема да бидат читливи, при 
што само администраторот на информацискиот систем 
може да ги декриптира или лице овластено од него.  

Пренесување на личните податоци преку електро 
комуникациска мрежа 

 
Член 36 

Личните податоци можат да се пренесуваат преку 
електро комуникациска мрежа само ако се криптирани 
или ако се посебно заштитени со соодветни методи кои 
гарантираат дека податоците нема да бидат читливи 
при преносот. 

 
Глава V. Друга рачна обработка на личните  

податоци 
1. Основно ниво на технички и организациски  

мерки 
 

Примена 
 

Член 37 
Одредбите од членовите 3, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17 и 18 

соодветно се применуваат и при друга рачна обработка 
на личните податоци што се дел од постојна збирка на 
лични податоци или се наменети да бидат дел на збир-
ка на лични податоци. 

 
Пристап до документите 

 
Член 38 

(1) Пристапот до документите е дозволен само за 
овластени лица на Фондот. 

(2) За пристапувањето до документите задолжител-
но се воспоставуваат механизми за идентификација на 
овластените лица и за категориите на личните подато-
ци до кои се пристапува. 

(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до 
документите тогаш треба да бидат воспоставени соод-
ветни процедури за таа цел во документацијата за тех-
ничките и организациските мерки. 

 
Правило „чисто биро“ 

 
Член 39 

Фондот задолжително го применува правилото „чи-
сто биро“ при обработката на личните податоци содр-
жани во документите за нивна заштита за време на це-
лиот процес на обработка од пристап на неовластени 
лица. 

 
Чување на документи 

 
Член 40 

(1) Чувањето на документите треба да се врши на 
начин со што ќе се применат соодветни механизми за 
попречување на секое неовластено отворање. 

(2) Кога физичките карактеристики на документите 
не дозволуваат примена на мерките од ставот (1) на 
овој член, се применуваат други мерки кои што ќе го 
спречат секој неовластен пристап до документите. 

(3) Ако документите не се чуваат заштитени на на-
чин определен во ставовите (1) и (2) на овој член, то-
гаш треба се применуваат сите мерки за нивна најдобра 
заштита за време на целиот процес на обработка од 
пристап на  неовластени лица. 
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Уништување на документи 
 

Член 41 
(1) Уништувањето на документите се врши со сит-

нење или со друг начин, при што истите повторно да 
не можат да бидат употребливи. 

(2) Во случајот од ставот (1) на овој член комиси-
ски се составува записник кој ги содржи сите податоци 
за целосна идентификација на документот како и за ка-
тегориите на личните податоци содржани во истиот. 

 
2. Средно ниво на технички и организациски мерки 

 
Контрола 

 
Член 42 

Одредбите од членовите 25 и 26 соодветно се при-
менуваат и при друга рачна обработка на личните по-
датоци што се дел од постојна збирка на лични подато-
ци или се наменети да бидат дел на збирка на лични 
податоци. 

 
Начин на чување на документите 

 
Член 43 

(1) Плакарите (орманите), картотеките или другата 
опрема за чување на документи задолжително треба да 
бидат сместени во простории заклучени со соодветни 
заштитни механизми. Просториите треба да бидат зак-
лучени и за периодот кога документите не се обработу-
ваат од овластените лица. 

(2) Кога физичките карактеристики на просториите 
не дозволуваат примена на мерките од ставот (1) на 
овој член, се применуваат други мерки за да се спречи 
секој неовластен пристап до документите. 

 
3. Високо ниво на технички и организациски мерки 

 
Копирање или умножување на документите 

 
Член 44 

(1) Копирањето или умножувањето на документите 
може да се врши единствено со контрола на овластени 
лица определени со претходно писмено овластување 
од страна на директорот на Фондот, односно раководи-
телот на подрачната служба. 

(2) Уништувањето на копиите или умножените до-
кументи треба да се изврши на начин што ќе оневозмо-
жи понатамошно обновување на содржаните лични по-
датоци. 

 
Пренесување на документи 

 
Член 45 

Во случај на физички пренос на документите, за-
должително се преземаат мерки за нивна заштита од 
неовластен пристап или ракување со личните податоци 
содржани во документите кои е пренесуваат. 

 
Глава  VI. Преодни и завршни одредби 

 
Член  46 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
правилник, престанува да важи Правилникот за тех-
ничките и организациските мерки за обезбедување тај-
ност и заштита на личните податоци и другите подато-

ци со кои располага и ги обработува Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 64/2008). 

Начинот и условите за обезбедување на технички и 
организациски мерки за тајност и заштита на обрабо-
тката на личните податоци се уредуваат со документа-
цијата од членот 11 на овој правилник. 

Документацијата од членот 11 на овој правилник, 
директорот на Фондот ќе ја донесе во рок од шест ме-
сеци по влегувањето во сила на правилникот. 

 
Член 47 

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

 
   Бр. 02-10378/18                                  Управен одбор 
4 јули 2011 година                                Претседател, 

   Скопје                                           Ирфан Хоџа, с.р. 
___________ 

2311. 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија на седницата одржана на 4 јули 
2011 година, утврди пречистен текст на Правилникот 
за критериумите за склучување договори и за начинот 
на плаќање на здравствените услуги на здравствените 
установи кои вршат специјалистичко-консултативна 
здравствена заштита, превентивна здравствена заштита 
и итна медицинска помош со домашно лекување. Пре-
чистениот текст го опфаќа основниот текст на правил-
никот објавен во „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 14/2008 и измените и дополнувањата обја-
вени во „Службен весник на Република Македонија“ 
број 164/2008, 16/2010, 44/2010,  63/2010 и 171/2010. 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ 
И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-
НИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТА-
ТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПРЕВЕНТИВ-
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ИТНА МЕДИ-
ЦИНСКА ПОМОШ СО ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ 

(Пречистен текст) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за 

склучување договори и за начинот на плаќање на 
здравствените услуги кои ги пружаат здравствените 
установи на осигурените лица во специјалистичко-кон-
султативната здравствена заштита, итна медицинска 
помош со домашно лекување на товар на средствата за 
задолжително здравствено осигурување. 

 
Член 2 

Како здравствени услуги во специјалистичко-кон-
султативната здравствена заштита, во смисла на овој 
правилник, се сметаат основните здравствени услуги 
од член 9 став 1 точка б) специјалистичко-консултатив-
ната здравствена заштита од Законот за здравственото 
осигурување (во натамошниот текст: Закон). 
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Осигурените лица, здравствената заштита во специ-
јалистичко-консултативна здравствена установа оства-
руваат со упат од избран лекар од примарна здравстве-
на заштита. 

Како здравствени услуги од итна медицинска по-
мош со домашно лекување и превентивна здравствена 
заштита, во смисла на овој правилник се сметаат ос-
новните здравствени услуги од член 9 став 1(а) точка 3, 
4 и 6 укажување на итна медицинска помош вклучувај-
ќи и превоз со санитетско возило кога е тоа неопходно, 
лекување во домот на корисникот и спроведување на 
превентивни мерки. 

 
Критериуми за склучување на договор 

 
Член 3 

За обезбедување на здравствени услуги на осигуре-
ните лица во специјалистичко-консултативната зашти-
та, итната медицинска помош со домашно лекување и 
превентивната здравствена заштита Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија (во натамошниот 
текст: Фонд) склучува договори со здравствените уста-
нови. 

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

1) да укажува здравствени услуги што се во рамки-
те на дејноста за која е регистрирана согласно Законот 
за здравствената заштита; 

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

3) да има утврден план и програма за обезбедување 
на здравствени услуги на осигурените лица; 

4) да има утврден финансиски план на потребните 
средства за обезбедување одреден вид и обем на здрав-
ствени услуги на осигурените лица; 

5) да се вклопува со потребите на населението на 
подрачјето на здравствената установа; 

6) да се платени придонесите за задолжително здра-
вствено осигурување; 

7) да негува добри деловни односи. 
Договорите од став 1 и 2 на овој член Фондот ги 

склучува, доколку има утврдени средства во буџетот 
на Фондот за таа намена, по доставена понуда за склу-
чување на договор придружена со потребна документа-
ција, со важност на договорот за тековната година. 

Договорите се склучуваат за спроведување на здра-
вствена заштита за одредени дејности од специјалис-
тичко-консултативна здравствена заштита. 

За спроведување на итна медицинска помош со до-
машно лекување и превентивна здравствена заштита се 
склучуваат договори со кои се утврдува видот, обемот, 
квалитетот, начинот и роковите за остварување на итна 
медицинска помош, дежурна служба, домашно лекување 
и дел од превентивна здравствена заштита која не е по-
криена со програмите на Министерството за здравство. 

Договорите се склучуваат за спроведување на здра-
вствена заштита за дејностите од специјалистичко-кон-
султативната здравствена заштита и итна медицинска 
помош со домашно лекување и превентивна здравстве-
на заштита со примена на медицина заснована на дока-
зи, утврдени цени, договорен износ на парични средс-

тва за договорен вид и обем на здравствени услуги, на-
чинот и рокови на плаќање, следење и контрола над ос-
тварувањето на договорените здравствени услуги, до-
говорните казни и условите под кои се раскинува дого-
ворот. 

Фондот врши контрола на спроведувањето на дого-
ворите од член 3 став 4 и 5 и 6 на овој правилник. 

 
I. УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ 

 
Појдовни основи за утврдување на надоместокот 

 
Член 4 

Надоместокот за вршење на здравствените услуги 
од член 2 од овој правилник за секоја деловна  година 
се утврдува со договор слкучен помеѓу Фондот и здра-
вствената установа, врз основа на планираните средс-
тва за специјалистичко консултативна здравствена за-
штита  утврдени во Буџетот на Фондот. 

Остварената вкупна вредност на видот и обемот на 
здравствени услуги во првото, второто и третото тро-
месечје и проекцијата за четвртото тромесечје од прет-
ходната година во специјалистичко-консултативната 
здравствена заштита, по утврдени цени на здравствени 
услуги и утврдени референтни цени. 

Надоместокот(буџетот) за обезбедени здрсавствени 
услуги од точката 2 од став 3 на овој член, дополнител-
но може да се усогласува и со: 

- задолжителните програми за здравствена заштита 
кои ги донесува секоја година Владата на Република 
Македонија, како и со изменети здравствени услуги по 
вид и обем за тековната во однос на претходната година; 

- очекувани сопствени приходи на здравствената ус-
танова за тековната во однос на претходната година, 
прикажани во бизнис плановите на здравствените уста-
нови доставени во понудите за склучување на договори; 

- очекувани реформи на здравствениот систем; 
- користење на одредени специфични лекови; 
- посебни здравствени состојби предизвикани од 

вонредни околности; 
- расположливи средства на Буџетот на Фондот за 

тековната година. 
Кои од наведените дополнителни критериуми за 

усогласување ќе се применуваат за одредена здравстве-
на установа при утврдување на надоместокот(буџетот) 
за обезбедени здравствени услуги, завиди од тоа кој од 
критериумите влијае на остварувањето на видот и обе-
мот на здравствени услуги за тековната година(трошо-
ците). 

Надоместокот за вршење на здравствени услуги од 
итна медицинска помош со домашно лекување и пре-
вентивна здравствена заштита за секоја деловна година 
се утврдува врз основа на планираните средства за овој 
вид на здравствена заштита утврдени во Буџетот на 
Фондот според вредноста на пакетите на здравствените 
услуги. 

Годишниот надоместок за обезбедување на примар-
ни пакети за итна медицинска помош со домашно леку-
вање и превентивна здравствена заштита и за обезбеду-
вање на здравствени услуги во специјалистичко-консул-
тативна здравствена заштита се утврдува врз основа на 
Одлуката за утврдување на критериуми за утврдување 
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на буџетот на здравствените установи од превентивна и 
итна медицинска помош, специјалистичко – консулта-
тивна здравствена заштита и болничка здравствена за-
штита  донесена од Управниот одбор на Фондот. 

 
Планирање на видот и обемот на здравствените  

услуги 
 

Член 6 
Како вид и обем на здравствени услуги, во смисла 

на член 4 точка 7 на овој правилник, се сметаат здрав-
ствени услуги кои здравствената установа ќе ги обезбе-
ди на осигурените лица според вид и обем во тековната  
година, групирани по групи на дијагнози по МКБ - 10 
со слични дијагностичко терапевтски процедури (во 
понатамошниот текст: „терапевски процедури“), од-
носно пакети на завршени здравствени епизоди на ле-
кување во специјалистичко-консултативна здравствена 
заштита. 

Пакетите претставуваат групи на збирни здравстве-
ни услуги упросечени како најчесто групирани услуги, 
врз основа на медицина базирана на докази, по упат на 
избран лекар. 

Планирањето на видот и обемот на здравствените 
услуги за тековната година се врши врз основа на стап-
ката на морбидитетот и на бројот на населението на по-
драчјето на здравствената установа, односно на поши-
рокото подрачје од кое гравитира населението за одре-
ден вид на здравствени услуги.  

 
Распределба на надоместокот 

 
Член 7 

Надоместокот пресметан врз основа на член 4 од 
овој правилник се смета како договорен износ на надо-
местокот за тековната година. 

Надоместокот од став 1 на овој член се состои од 
надоместок според остварената вкупна вредност на до-
говорениот вид и обем на здравствени услуги, намален 
за износот на пресметаната партиципација за специја-
листичко-консултативна здравствена заштита и при-
марни пакети за итна медицинска помош со домашно 
лекување и превентивна здравствена заштита. 

Ревидирање на утврдениот надоместок на здрав-
ствените установи се врши врз основа на податоци со 
кои располага Фондот за последните шест месеци. 

Со ревидирањето може да се врши прераспределба 
на средствата од неостварената вкупна вредност на до-
говорениот вид и обем на здравствени услуги од одре-
дени здравствени установи кои оствариле поголема 
вредност од договорениот надоместок. 

Ревидирање може да се врши при промена на рас-
положивите средства на Фондот за таа намена. 

 
Цели што треба да се постигнат низ резултатите  

од извршената работа 
 

Член 8 
За специјалистичко-консултативна здравствена за-

штита оценување на успешноста на работењето во 
здравствената установа ќе се следат следните индика-
тори: 

- количник (однос) на бројот на првите и повторе-
ните амбулантски прегледи, 

- задоволство на осигурените лица, 
- број на упати до здравствената установа. 
 

Искажување на здравствените услуги 
 

Член 8а 
Здравствените услуги од член 2 на овој правилник 

се искажуваат според референтната цена за видот на 
завршената специјалистичко-консултативна здравстве-
на услуга во апсолутен износ поодделно по дејности и 
специјалности за специјалистичко-консултативна здра-
вствена заштита во која се вклучени трошоците за сите 
елементи кои учествуваат во цената, утврдени согласно 
Методологија за утврдување на референтните цени. 

Итната медицинска помош со домашно лекување и 
превентивната здравствена заштита се искажуваат пре-
ку примарни пакети. 

 
Начин на плаќање 

 
Член 9 

Договорениот надоместок за здравствени услуги на 
здравствената установа, според член 7 на овој правил-
ник, за деловната година се дели на 12 месечни износи, 
доколку со договорот не е поинаку определено. 

 
Член 10 

Износот на надоместокот според член 7 на овој пра-
вилник за специјалистичко консултативна здравствена 
заштита се исплатува доколку здравствената установа 
го остварила во вкупна вредност договорениот вид и 
обем на здравствени услуги, но не повеќе од утврдени-
от месечен надоместок. 

 
Член 11 

Износот на надоместокот според остварување на 
вкупната вредност на договорениот вид и обем на 
здраствени услуги во член 7 на овој правилник се нама-
лува за износот на помалку остварени вкупни здрав-
ствени услуги(фактурирани) во однос на утврдените 
буџетски средства на тромесечје. 

 
Склучување на договорот 

 
Член 13 

Договорот за укажување на здравствените услуги и 
за надоместокот утврден врз основа на овој правилник 
помеѓу Фондот и здравствената установа се склучува 
најдоцна до 31 декември во тековната година за след-
ната година, по извршеното усогласување. 

Составен дел на договорот се: 
- извештај за приходи и трошоците на здравствена-

та установа во последната годинa; 
- извештај за видот и обемот на извршените здрав-

ствени услуги на осигурени лица во последната година; 
- извештај за бројот и структурата на вработените 

во последната година; 
- извештај за видовите, количините и износите на 

лековите, медицинските материјали и другите матери-
јали потрошени во претходната година; 
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- план на приходи и трошоците на здравствената 
установа за тековната година; 

- план и структура на вработените за тековната го-
дина; 

- план за видот и обемот на здравствените услуги за 
тековната година; 

- извештај за примарни пакети; 
- план на цели што треба да се постигнат во работе-

њето на здравствената установа. 
- деловен план за тековната година. 
 
Користење на средствата во здравствената  

установа 
 

Член 14 
Со средствата остварени според овој правилник и до-

говорот, здравствената установа располага самостојно. 
Остварените средства според овој правилник и до-

говорот не можат да се пренаменат за исплата на плати 
и надоместоци на плати на вработените, ниту за други 
намени со кои ќе се предизвика намалување на правата 
и квалитетот на здравствените услуги на осигурените 
лица. 

Средствата остварени од заштеди можат да се кори-
стат за унапредување на дејноста на здравствената 
установа. 

 
II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 15 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за критериумите за 
склучување на договори и за начинот на плаќање на 
здравствените услуги на здравствените установи кои 
вршат специјалистичко-консултативна и болничка 
здравствена заштита („Сл.весник на РМ“ бр.54/2003, 
35/2006 и 137/2006). 

 
Член 16 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
    Бр. 02-10378/20                                  Управен одбор 
4 јули 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                           Ирфан Хоџа, с.р. 
___________ 

2312. 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија на седницата одржана на 4 јули 
2011 година, утврди пречистен текст на Правилникот 
за критериумите за склучување договори и за начинот 
на плаќање на здравствените услуги на здравствените 
установи кои вршат болничка здравствена заштита. 
Пречистениот текст го опфаќа основниот текст на пра-
вилникот објавен во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 14/2008 и измените и дополнувањата 
објавени во „Службен весник на Република Македони-
ја“ број 118/2008, 164/2008, 16/2010, 44/2010, 63/2010 и 
171/2010.                                                                                                                                                                                               

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ 
И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-
НИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
КОИ ВРШАТ БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

(Пречистен текст) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за 

склучување договори и за начинот на плаќање на 
здравствените услуги кои ги пружаат здравствените 
установи на осигурените лица во болничката здрав-
ствена заштита на товар на средствата за задолжително 
здравствено осигурување. 

 
Член 2 

Како здравствени услуги во болничката здравстве-
на заштита, во смисла на овој правилник, се сметаат 
основните здравствени услуги од член 9 став 1 точка б) 
специјалистичко-консултативната здравствена заштита 
и точка в) болничката  и терцијарна здравствена зашти-
та од Законот за здравственото осигурување (во ната-
мошниот текст: Закон). 

Болничка здравствена заштита пружаат  универзи-
тетските клиники, клиничките  болници, општите бол-
ници и специјалните  болници.  

Терцијарна здравствена заштита пружаат универзи-
тетски клиники. 

Здравствените установи од став 2 на овој член, 
освен болничка здравствена заштита пружаат и специ-
јалистичко-консултативната здравствена заштита.  

Осигурените лица, здравствената  заштита во спе-
цијалистичко–консулативна и болничка здравствена 
установа ја остваруваат со упат од избран лекар од 
примарна здравствена заштита. 

 
Критериуми за склучување на договор 

 
Член 3 

За обезбедување на здравствени услуги на осигуре-
ните лица во болничката здравствена заштита Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија (во ната-
мошниот текст: Фонд) склучува договори со здравстве-
ните установи. 

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

1) да укажува здравствени услуги што се во рамки-
те на дејноста за која е регистрирана согласно со Зако-
нот за здравствената заштита; 

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

3) да има утврден план и програма за обезбедување 
на здравствени услуги на осигурените лица и  

4) да има утврден финансиски план на потребните 
средства за обезбедување одреден вид и обем на здрав-
ствени услуги на осигурените лица; 

5) да се вклопува со потребите на населението на 
подрачјето на здравствената установа; 

6) да се платени придонесите за задолжително здра-
вствено осигурување; 

7) да негува добри деловни односи. 
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Договорите од став 1 и 2 на овој член Фондот ги 
склучува, доколку има утврдени средства во буџетот 
на Фондот за таа намена, по доставена понуда за склу-
чување на договор придружена со потребна документа-
ција, со важност на договорот за тековната година. 

Договорите се склучуваат за спроведување на  
здравствена заштита за одредени дејности од болничка 
здравствена заштита и со нив, се утврдува видот, обе-
мот, квалитетот, начинот и роковите за остварување на 
договорените здравствени услуги од задолжителното  
здравствено осигурување за поедини дејности на спе-
цијалистичко– консултативна, болничка и терцијарна 
здравствена аштита, со примена  на медицина заснова-
на на докази, утврдени цени, договорен износ на па-
рични средства за договорен вид и обем на здравствени 
услуги, начинот и рокови на плаќање, следење и кон-
трола над остварувањето на договорените здравствени  
услуги, договорните казни и условите под кои се рас-
кинува договорот. 

Фондот врши контрола на спроведувањето  на дого-
ворите од член 3 став 4  на овај Правилник. 

 
II. УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ 

 
Појдовни основи за утврдување на надоместокот 

 
Член 4 

Надоместокот за вршење на здравствените услуги 
од член 2 од овој правилник за секоја деловна  година 
се утврдува со договор склучен помеѓу Фондот и 
здравствената установа, врз основа на планираните 
средства за болничка здравствена заштита  утврдени во 
Буџетот на Фондот. 

Остварената вкупна вредност на  видот и обемот на 
здравствени услуги во првото, второто и третото тро-
месечје и проекцијата за четвртото тромесечје од пред-
ходната година во болничка здравствена заштита (по 
ДСГ метода за акутни болнички случаи и по утврдени 
цени на здравствени услуги во болнички услови за 
останатите болнички случаи). 

За акутни болнички случаи во здравствените уста-
нови кои вршат терцијарна здравствена заштита по 
ДСГ методолигија се определува 10% од остварената 
вкупна вредност на видот и обемот на ДСГ здравстве-
ни услуги во првото, второто и трето тромесечје и про-
екција за  четвртото тромесечје од претходната година. 

Остварената вкупна вредност на видот и обемот на 
здравствени услуги во првото, второто и третото тро-
месечје и проекцијата за четвртото тромесечје од прет-
ходната година во специјалистичко-консултативна 
здравствена заштита, по утврдени цени на здравствени 
услуги и утврдени референтни цени. 

Надоместокот (буџетот) за обезбедени здравствени 
услуги од точкaта 3 од став 3  на  овој член,  дополни-
телно може  да  се усогласува  и се усогласува  и со: 

- задолжителните програми за здравствена заштита 
кои ги донесува секоја година Владата на Република 
Македонија и нови здравствени  услуги (вид и обем)  за 
тековната  во однос на претходна година; 

- очекувани сопствени приходи на здравствената 
установа за тековната во однос на претходната година, 
прикажани во бизнис плановите на здравствените уста-
нови доставени  во понудите за склучување на договори; 

- очекувани реформи на здравствениот систем; 

- користење на одредени специфични лекови; 
- посебни здравствени состојби предизвикани од 

вонредни околности; 
- расположливи средства на буџетот на Фондот  за 

тековната година. 
Кои од наведените дополнителни критериуми за усо-

гласување ќе се применуваат за одредена здравствена 
установа при утврдување на надоместокот (буџетот) за 
обезбедени здравствени услуги, зависи од тоа  кој од 
критериумите влијае на остварувањето на вид и обем на 
здравствени услуги за тековната година (трошоците). 

 
Утврдување на трошоците на здравствената устано-

ва и видот и обемот на здравствените услуги 
 

Член 5 
(бришан) 

 
Планирање на видот и обемот на здравствените 

услуги 
 

Член 6 
Како вид и обем на здравствени услуги, во смисла 

на член 4 на овој правилник, се сметаат здравствени ус-
луги кои здравствената установа ќе ги обезбеди на оси-
гурените лица според вид и обем во тековната година , 
прикажани како завршени специјалистичко-консулта-
тивни здравствени услуги, и по дијагностички сродни 
групи - ДСГ. 

Планирањето на видот и обемот на здравствените 
услуги за тековната година се врши врз основа на стап-
ката на морбидитетот и на бројот на населението на по-
драчјето на здравствената установа, односно на поши-
рокото подрачје од кое гравитира населението за одре-
ден вид на здравствени услуги. 

 
Финансиско управување 

 
Член 7 

(бришан) 
 

Распределба на надоместокот 
 

Член 8 
Вкупниот надоместок утврден врз основа на член 4 

од овој правилник се смета како договорен  надоместок 
за тековната година. 

Надоместокот од став 1 на овој член претставува 
надоместок според остварената вкупна вредност на до-
говорениот вид и обем на здравствени услуги, намален 
за износот на пресметаното учество.  

Надоместокот се состои од: основен надоместок 
(фиксен дел) и надоместок според остварувањето на 
вкупната вредност на договорениот вид и обем на 
здравствени услуги (променлив дел). 

Структурата на надоместоците од став 2 на овој 
член се остварува на следниот начин: 
  
 % 
1. Основен надоместок 70 
2. Надоместок според остварувањето на вкупна-
та вредност на договорениот вид и обем на зд-
равствени услуги - ДСГ и здравствени услуги за 
останати болнички случаи (променлив дел) 

30 
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Висината на надоместокот од став 3 на овој член, за 
здравствената установа ја утврдува Фондот. 

Ревидирање на утврдениот надоместок на здрав-
ствените установи се врши врз основа на податоци  со 
кои располага Фондот за последните шест месеци.  

Со ревидирањето може да се врши прераспределба 
на средствата од неостварената вкупна вредност на до-
говорениот вид и обем на здравствени услуги,  од одре-
дени здравствени установи на здравствени установи 
кои оствариле поголема вредност од договорениот на-
доместок. 

Ревидирање може да се врши при промена на рас-
положливите средства на Фондот за таа намена. 

 
Цели што треба да се постигнат низ резултатите  

од извршената работа 
 

Член 9 
За оценување на успешноста на работењето во 

здравствената установа ќе се следат следните индика-
тори: 

- број на хоспитализирани пациенти,   
-  просечно време на престој во болница, 
- број на лекувани пациенти во дневна болница,  
- број на повторно примени пациенти или број на 

повторни операции (реоперации) за иста дијагноза, во 
перид од еден месец по отпуштањето,  

- број на инфекции предизвикани во болница.   
  

Искажување на здравствените услуги 
 

Член 9а 
Здравствените услуги од член 2 на овој Правилник 

се искажуваат според референтната цена за видот на 
завршената специјалистичко-консултативна здравстве-
на услуга во апсолутен износ подделно по дејности и 
специјалности за специјалистичко–консултативна здра-
вствена заштита во која се вклучени трошоците  за сите  
елементи кои учествуваат во цената, утврдени согласно 
Методологија за утврдување на референтните цени. 

За болничката здравствена заштита, здравствените  
услуги се искажуваат  групирани по методата на ДСГ 
(дијагностички сродни групи) за  акутни болнички па-
циенти искажани по секоја поединечна ДСГ услуга оз-
начена со соодветна шифра од Груперот, според утвр-
дениот ДСГ коефициент за услугата, со утврдена рефе-
рентна цена на здравствените услуги врз основа на Ме-
тодологија за утврдување на референтните цени.  

Референтните цени на здравствените услуги се 
утврдуваат со одлука на Управниот одбор на Фондот. 

Здравствени услуги групирани по ДСГ (дијагности-
чки сродни групи) е метод на класификација на акутни 
болнички пациенти во збир кој имаат слични болнички 
трошоци  и слични клинички карактеристики. 

 
Начин на плаќање 

 
Член 10 

Вкупниот надоместок за здравствени услуги на 
здравствената установа, според член 8 на овој правил-
ник, за деловната година се дели на 12 месечни износ. 

Месечниот надоместок од став 1 на овој член на 
здравствената установа и се исплатува во целост до 
крајот на месецот за претходниот месец. 

Член 11 
Износот на надоместокот според член 8 на овој 

Правилник се исплатува доколку здравствената устано-
ва го остварила во вкупна вредност  договорениот вид 
и обем на: здравствени услуги по дијагностички срод-
ни групи – ДСГ, здравствени услуги за останати бол-
нички случаи кои не се опфатени со ДСГ методата и за 
сите услуги за кои нема утврдени референтни цени или 
пакети за здравствени услуги каде се применува Це-
новник за здравствени услуги на РМ, но не повеќе од 
утврдениот месечен надоместок. 

 
Член 12 

Износот на надоместокот  според извршувањето  на 
договорениот вид и обем на здравствени услуги утвр-
ден согласно член 8 на овој правилник, во текот на го-
дината може да  се намалува. 

Износот на надоместокот според остварувањето на 
вкупната вредност на  договорениот вид и обем на 
здравствени услуги за променливиот дел утврден  член 
8 став 3 точка 2 на овој Правилник,  може да се нама-
лува. Намалувањето се врши со индексот на остварува-
њето во однос на договорената вредност на вид и обем 
на здравствени услуги. Намалувањето на променливи-
от дел се врши по истекот на секое тримесечие. 

 
Член 13 

 
(бришан) 

 
Член 14 

 
(бришан) 

 
Член 14-а 

По исклучок од одредбите на член 14 од овој пра-
вилник, во исклучителни ситуации вкупниот надоме-
сток на здравствената установа може да се зголеми и 
повеќе од 20%. 

Износот на зголемувањето од став 1 на овој член се 
утврдува со одлука на управниот одбор на Фондот. 

 
Склучување на договорот 

 
Член 15 

Договорот за укажување на здравствените услуги и 
за надоместокот утврден врз основа на овој правилник 
помеѓу Фондот и здравствената установа се склучува 
најдоцна до 31 декември во тековната година за след-
ната година, по извршеното усогласување. 

Составен дел на договорот се: 
- извештај за приходи и трошоците на здравствена-

та установа во последната година;  
- извештај за видот и обемот на извршените 

здравствени услуги на осигурени лица во последната 
година;  

- извештај за бројот и структурата на вработените 
во последната година; 

- извештај за видовите, количините и износите на 
лековите, медицинските материјали и другите матери-
јали потрошени во претходната година;  
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- план на приходи и трошоците на здравствената 
установа за тековната година; 

- план и структурата на вработените за тековната 
година; 

- план за видот и обемот на здравствените услуги за 
тековната година;  

- план на цели што треба да се постигнат во работе-
њето на здравствената установа; 

- деловен план за тековната година. 
 
Користење на средствата во здравствената  

установа 
 

Член 16 
Со средствата остварени според овој правилник и до-

говорот, здравствената установа располага самостојно. 
Здравствената установа остварените средствата  

според овој правилник и договорот,  не може да ги пре-
намени  за исплата на плати и надоместоци на плати на 
вработените ниту за други намени доколку со тоа се 
предизвикува намалување на правата и квалитетот на 
здравствените услуги на осигурените лица. 

Средствата остварени од заштеди можат да се кори-
стат за унапредување на дејноста на здравствената 
установа.  

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

                                                                    
Член 17 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за критериумите за 
склучување на договори и за начинот на плаќање на 
здравствените услуги на здравствените установи кои 
вршат специјалистичко-консултативна и болничка 
здравствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 54/2003, 
35/2006 и 137/2006).  

 
Член 18 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
    Бр. 02-10378/21                                  Управен одбор 
4 јули 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                           Ирфан Хоџа, с.р. 
___________ 

2313. 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија на седницата одржана на 4 јули 
2011 година, утврди пречистен текст на Правилникот 
за начинот, постапките и поблиските критериуми за 
утврдување на привремена спреченост за работа пора-
ди болест и повреда или потреба за нега на болен член 
од потесното семејство и за времетраењето на привре-
мената спреченост за работа во зависност од видот на 
болеста и повредата. Пречистениот текст го опфаќа ос-
новниот текст на правилникот објавен во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 30/2006 и измените 
и дополнувањата објавени во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 22/2009, 58/2009, 140/2009, 
44/2010,  81/2010 и 154/2010. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКИТЕ И ПОБЛИСКИТЕ 
КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИВРЕ-
МЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА ПОРАДИ БО-
ЛЕСТ И ПОВРЕДА ИЛИ ПОТРЕБА ЗА НЕГА НА 
БОЛЕН ЧЛЕН ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО И ЗА 
ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ПРИВРЕМЕНАТА СПРЕ-
ЧЕНОСТ ЗА РАБОТА ВО ЗАВИСНОСТ ОД ВИДОТ 

НА БОЛЕСТА И ПОВРЕДАТА 
(Пречистен текст) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот, постапките 
и поблиските критериуми за утврдување на привреме-
ната спреченост за работа поради болест и повреда или 
потреба за нега на болен член од потесното семејство и 
времетраењето на привремената спреченост за работа 
во зависност од видот на болеста и повредата. 

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник се однесуваат на сите 
осигуреници вработени кај работодавачите со седиште 
или престојувалиште во Република Македонија, како и 
на осигурениците упатени на привремена работа во 
странство. 

 
II. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА 
 

Член 3 
Оцена за привремена спреченост за работа за први-

те 15 дена дава избраниот лекар од примарната здрав-
ствена заштита, а над 15 дена дава првостепената ле-
карска комисија на Фондот, по предлог на избраниот 
лекар. 

Ако избраниот лекар оцени дека привремената 
спреченост за работа ќе трае подолго од 15 дена го упа-
тува осигуреникот на натамошна оцена за потреба од 
привремена спреченост за работа на првостепена ле-
карска комисија. 

 
Член 4 

Привремена спреченост за работа се утврдува со: 
непосреден лекарски преглед на осигуреникот и увид 
во медицинската и друга документација. 

По исклучок на став 1 на овој член, во случај кога 
осигуреникот е тешко болен, кога е неподвижен или 
тешко подвижен, а не е на болничко лекување, избра-
ниот лекар, односно првостепената лекарска комисија, 
може на основа предлог на избраниот лекар кој на оси-
гуреникот му пружа здравствена заштита и на основа 
медицинската и другата документација, да утврди при-
времена спреченост за работа без присуство на осигу-
реникот. 

 
Член 5 

Привремената спреченост за работа се утврдува со 
датумот на посета на осигуреникот на  избраниот ле-
кар, односно на првостепената лекарска комисија на 
Фондот. 
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Привремената спреченост за работа не може да се 
утврди ретроактивно освен во случај на  болничко ле-
кување и тоа врз основа на извештајот на здравствена-
та установа дека  осигуреникот се наоѓа на болничко 
лекување или отпусното писмо по завршеното болнич-
ко лекување. 

По исклучок од став 2 на овој член избраниот лекар 
може да утврди привремена спреченост за работа ре-
троактивно и во случај кога осигуреното лице направи 
посета кај избраниот лекар наредниот работен ден од 
денот на настанувањето на спреченоста за работа. 

 
Член 6 

Избраниот лекар задолжително ја запишува датата 
на почетокот и крајот на привремената спреченост за 
работа во здравствениот картон и здравствената леги-
тимација на осигуреното лице. 

 
Член 7 

Ако избраниот лекар, односно лекарската комисија 
при оценувањето на спреченоста за работа утврди дека 
спреченоста за работа е предизвикана од заболување за 
кое нема можност за лекување, односно изменетата 
здравствена состојба на осигуреникот е трајна, осигу-
реникот веднаш го упатува до надлежниот орган за 
оценување на работната способност според прописите 
за пензиското и инвалидското осигурување. 

 
Член 8 

Доколку осигуреникот не е задоволен од оценката 
на избраниот лекар односно првостепената лекарска 
комисија може да поднесе приговор до првостепената, 
односно второстепената лекарска комисија. 

Приговор против оцената за привремена спрече-
ност за работата на избран лекар и на лекарската коми-
сија, може да поднесе и работодавецот кај кого осигу-
реникот е вработен, односно Фондот. 

 
III. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА  
ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА 

 
Член 9 

Привремената спреченост за работа поради болест 
и повреда на осигуреникот или потребата за нега на бо-
лен член од потесното семејство и времетраењето на 
привремената спреченост за работа во зависност од ви-
дот на болеста и повредата, во смисла на овој правил-
ник, се утврдува спрема “Критериумите за дијагно-
стички постапки и оценка на привремената спреченост 
за работа поради болест и повреда или потребата за не-
га на болен член од потесното семејство“ кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Во постапката за утврдување на привремената спре-
ченост за работа избраниот лекар, првостепената ле-
карска комисија и воторостепената лекарска комисија 
на Фондот се должни да се придржуваат на “Критериу-
мите за дијагностички постапки и оценка на привреме-
ната спреченост за работа поради болест и повреда или 
потребата за нега на болен член од  потесното семејст-
во“ од членот 9 на овој правилник. 

На критериумите од ставот 1 на овој член должни 
се да се придржуваат и лекарите специјалисти и субс-
пецијалисти при изготвувањето на наодите и мислења-
та за здравствената состојба на осигуреното лице и 
упатствата за натамошно лекување, што ги доставуваат 
до избраните лекари. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
Член 11-а 

Групата X (Болести на респираторниот систем 
(ЈОО-Ј99)) од Критериумите за дијагностичките по-
стапки и оцена на привремената спреченост за работа 
поради болести и повреди или потреба за нега на болен 
член од потесното семејство („Сл. весник на РМ“ бр. 
31/06), а во врска со членот 9 и 10 од овој правилник, 
нема да се применуваат при издавање на оценка за при-
времена спреченост за работа од страна на избраниот 
лекар до 30.9.2010 година. 

 
    Бр. 02-10378/22                                  Управен одбор 
4 јули 2011 година                                Претседател, 

   Скопје                                           Ирфан Хоџа, с.р. 
___________ 

2314. 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија на седницата одржана на 4 јули 
2011 година, утврди пречистен текст на Правилникот 
за начинот на плаќањето на лабораториските испитува-
ња во специјалистичко консултативната здравствена 
заштита по упат на избран лекар. Пречистениот текст го 
опфаќа основниот текст на правилникот објавен во 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
10/2002 и измените и дополнувањата објавени во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 17/2002, 
137/2006, 41/2007, 62/2007, 86/2007, 37/2008, 158/2009, 
2/2010, 147/2010 и 171/2010. 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЛАБОРАТОРИ-
СКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО 
КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР 
(Пречистен текст) 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдува начинот на плаќање-
то и критериуми за склучување на договори за лабора-
ториските испитувања кои осигурените лица можат да 
ги остварат на товар на средствата на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија (во натамошен текст: 
Фондот) во специјалистичко консултативната здрав-
ствена заштита по упат на избран лекар во примарна 
здравствена заштита. 
 

Член 1а 
За обезбедување на лабораториските испитувања во 

специјалистичко-консултативната здравствена заштита 
по упат на избран лекар во примарната здравствена за-
штита, Фондот склучува договори со здравствените ус-
танови кои вршат лабораториски испитувања во специ-
јалистичко - консултативната здравствена заштита ако: 
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- укажува здравствени услуги што се во рамките на 
дејноста за која е регистрирана и за која има дозвола 
согласно Законот за здравствена заштита; 

- постојат услови за вршење на соодветната дејност 
(простор, опрема, кадри и сл.); 

- се вклопува со потребите на населението на по-
драчјето на здравствената установа; 

- се платени придонесите за задолжителното здрав-
ствено осигурување; 

- негува добри деловни односи. 
Договорите од став 1, Фондот ги склучува во рам-

ките на утврдените буџетски средства за таа намена, по 
доставена понуда за склучување на договор придруже-
на со потребна документација, со важност на догово-
рот за тековната година. 

 
Член 2 

Како лабораториски испитувања, во смисла на овој 
Правилник се сметаат лабораториските испитувања 
кои се вршат за утврдување на заболувањата, повредите 
и здравствената состојба на осигурените лица во спе-
цијалистичко консултативната здравствена заштита 
(член 9 став 1 под б) точка 1 од Законот за здравствено 
осигурување) и тоа: 

 
I. Хематолошки и цитолошки испитувања 
 
Ред. бр.  Анализа 
- КРВНА СЛИКА 
1. Хемоглобин 
2. Еритроцити 
3. Леукоцити 
4. Тромбоцити 
5. Хематокрит 
6. Диференцијална крвна слика 
7. Седиментација на еритроцити за 1 саат 
 
II. Испитување на урина 
 
Ред .бр.  Анализа 
1. РН (17/2002) 
2. Специфична тежина 
3. Белковини 
4. Сахар 
5. Кетони 
6. Седимент на урина 
7. Уробилиноген 
8. Билирубин 
 
III. Основни биохемиски испитувања 
 
Ред. бр.  Анализа 
1. Гликемија 
2. Холестерол 
3. Триглицериди 
4. Уреа 
5. Креатинин 
 
IV. Ензимски статус 
 
Ред. Бр. Анализа 
1. АСАТ (ГОТ) 
2. АЛАТ (ГПТ) 
 
V. Електролитен статус 
 
Ред. Бр. Анализа 
1. Серумско железо 
 
VI. Тест за бременост 

Член 3 
Лабораториските испитувања од член 2 на овој 

Правилник, во здравствената установа ги врши соодве-
тен стручен кадар “лабораториски тим“ согласно Пра-
вилникот за поблиските просторни услови, опремата и 
кадрите за основање и работење на здравствените орга-
низации. 

Осигурените лица лабораториските испитувања ги 
остваруваат со упат на избраниот лекар образец лабо-
раториски упат. 

 
Член 4 

Појдовни критериуми за определување на надоме-
стокот за плаќање на лабораториските испитувања по 
упат на избран лекар од член 2 на овој правилник се: 

- планираните средства за специјалистичко - кон-
султативна здравствена заштита за делот на лаборато-
риски испитувања што се остваруваат од придонесот за 
задолжително здравствено осигурување; 

- бројот на населението; 
- број и структура на потреби од лабораториски ис-

питувања утврдени во претходните години. 
 

Член 5 
Здравствената установа која врши лабораториски 

испитувања, склучува договор со Фондот за здравстве-
но осигурување на Македонија за плаќање на услугите 
за лабораториски испитувања на осигурените лица. 

Со договорот од став 1 на овој член се регулираат: 
- видот на лабораториските испитувања, 
- начинот на упатување, 
- начин и време на вршење на лабораториските ис-

питувања, 
- и други меѓусебни обврски на договорните страни. 
Плаќањето на надоместокот за обезбедување на ла-

бораториски испитувања од член 2 на овој правилник 
на Фондот, се врши за лабораториските испитувања из-
вршени по склучувањето на Договорот од став 1 на 
овој член и на договорот од член 6 на овој правилник. 

 
 

Член 6 
За остварување на правото на лабораториски испи-

тувања на осигурените лица, здравствената установа на 
избраниот лекар склучува договор со здравствена уста-
нова која врши лабораториски испитувања и тоа за си-
те осигурени лица кои го избрале избраниот лекар. 

 
Член 7 

 
(бришан) 

 
Член 8 

Месечниот надоместок за извршените лаборатори-
ски испитувања претставува потенцијален месечен из-
нос кој може да го оствари здравствената установа која 
врши лабораториски услуги, добиен како просечен из-
нос од остварените средства од Фондот во последните 
три месеци (септември, октомври и ноември) од 2009 
година, остварени врз основа на претходно склучен до-
говор со Фондот. 
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Надоместокот од став 1 на овој член, здравствената 
установа која врши лабораториски услуги го остварува 
врз основа на доставени фактури за извршени здрав-
ствени услуги за месецот за кој се исплатува надоме-
стокот, но не повеќе од месечниот надоместок утврден 
според став 1 на овој член. 

Фактурирањето на лабораториските испитувања од 
став 2 на овој член се врши според цените утврдени со 
ценовникот на здравствените услуги во Република Ма-
кедонија или според утврдени референтни цени од 
Управниот одбор на Фондот, доколку истите бидат 
утврдени. 

 
Член 8-а 

Месечниот надоместок за извршените лаборатори-
ски испитувања претставува потенцијален месечен из-
нос кој може да го оствари здравствената установа која 
врши лабораториски услуги, врз основа на планирани-
те средства за лабораториските испитувања во специја-
листичко-консултативна здравствена заштита опреде-
лени во буџетот на Фондот и во зависност од остваре-
ниот вид и обем на здравствени услуги во претходниот 
период, односно претходната година. 

Надоместокот од став 1 на овој член, здравствената 
установа која врши лабораториски услуги го остварува 
врз основа на доставени фактури за извршени здрав-
ствени услуги за месецот за кој се исплатува надоме-
стокот, но не повеќе од месечниот надоместок утврден 
според став 1 на овој член. 

Фактурирањето на лабораториските испитувања од 
став 2 на овој член се врши според утврдени референт-
ни цени од страна на Управниот одбор на Фондот. 

 
Член 9 

 
(бришан) 

 
Член 10 

Надоместокот од член 8 и член 8-а на овој Правил-
ник, што го исплаќа Фондот на здравствената установа 
која врши лабораториски испитувања ги опфаќа сите 
трошоците за квалитетно и навремено извршување на 
обезбедените испитувања и ги опфаќа трошоците за: 

- одржување на здравствената установа и опремата 
по соодветни стандарди, 

- обезбедување на потребните услуги на осигурени-
те лица, 

- плаќање на медицинскиот и останатиот персонал, 
- потрошен материјал за конкретни услуги, 
- други вообичаени трошоци, 
- водење на компјутерска евиденција и доставување 

на податоци до Фондот за здравствено осигурување и 
останатите надлежни институции. 

 
Член 11 

 
(бришан) 

 
Член 12 

Се брише - објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 
137/2006. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од Министерот за здравство.  

 
НАПОМЕНА: 
Одредбите на членот 8 од овој правилник ќе се при-

менуваат до 30.9.2010 година, а одредбите од член 8-а 
ќе се применуваат од 1.4.2011 година. 

 
    Бр. 02-10378/23                                  Управен одбор 
4 јули 2011 година                                Претседател, 

   Скопје                                           Ирфан Хоџа, с.р. 
___________ 

2315. 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија на седницата одржана на 4 јули 
2011 година, утврди пречистен текст на Правилникот 
за составот, надлежноста и начинот на работата на ле-
карските комисии на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија. Пречистениот текст го опфаќа ос-
новниот текст на правилникот објавен во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 111/2000 и из-
мените и дополнувањата објавени во „Службен весник 
на Република Македонија“ број 18/2006 и 84/2009. 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИНОТ 
НА РАБОТАТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
(Пречистен текст) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува составот, надлежно-
ста и начинот на работа на лекарските комисии за 
оценка на привремена спреченост за работа, во Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија (во ната-
мошниот текст: Фонд). 

 
II. СОСТАВ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

 
Член 2 

 Првостепени и второстепени лекарски комисии, 
како стручно медицински тела за давање наод, оценка 
и мислење во постапката за оценување на привремена-
та спреченост за работа се формираат за подрачјето на 
секоја подрачна служба на Фондот. 

 На подрачјето на град Скопје, во зависност од бро-
јот на осигурениците, односно бројот на предметите, 
можат да се формираат две или повеќе првостепени ле-
карски комисии. 

 
Член 3 

Лекарските комисии по правило се формираат од 
редот на докторите на медицина вработени во здрав-
ствените организации и во Фондот од подрачјето на 
општината, односно градот Скопје. 
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Лекарските комисии за оценка на привремената 
спреченост за работа се составени од претседател и два 
члена и нивни заменици. 

Лекарските комисии од став 2 на овој член се фор-
мираат со решение на директорот на Фондот. 

 
III. НАДЛЕЖНОСТ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

 
1. Првостепена лекарска комисија 

 
Член 4 

 Првостепената лекарска комисија дава оценка за 
привремената спреченост за работа над 15 дена и тоа: 

1) кога осигуреникот ќе го упати избраниот лекар 
од примарната здравствена заштита по навршувањето 
на 15 дена непрекинато боледување; 

2) кога осигуреникот ќе вложи приговор против 
оценката на избраниот лекар за привремената спрече-
ност за работа; 

 3) кога лекарски преглед за осигуреникот ќе поба-
ра подрачната служба на Фондот, односно работодаве-
цот; 

 4) кога работодавецот, односно подрачната служба 
на Фондот ќе побара преиспитување на оценка на при-
времена спреченост за работа; 

5) за неопходност на нега на дете до три годишна 
возраст и на член на потесно семејство. 

Првостепената лекарска комисија дава наод, оценка 
и мислење и кога осигуреникот треба да оствари право 
на медицинска рехабилитација во болнички услови во 
медицинските центри и во Заводот за медицинска реха-
билитација - Скопје, или право на специјализирана ме-
дицинска рехабилитација како продолжено болничко 
лекување. 

Првостепената лекарска комисија дава наод, оценка 
и мислење и за повреда на работа и професионално за-
болување, за потребата од ортопедски помагала и ја 
утврдува здравствената состојба на лица кои домашни 
работодавци ги упатуваат на работа во странство. 

 
Член 5 

Првостепените лекарски комисии вршат и други ра-
боти кои со Законот за здравствено осигурување или со 
општ акт на Фондот им се ставени во надлежност. 

 
2. Второстепена лекарска комисија 

 
Член 6 

 Второстепената лекарска комисија одлучува по 
приговорите изјавени против наодите, оценките и мис-
лењата на првостепената лекарска комисија. 

 Доколку второстепената лекарска комисија го из-
менила наодот и мислењето на првостепената лекарска 
комисија по повод изјавениот приговор и на осигуре-
никот му го продолжи боледувањето, при иста или вло-
шена здравствена состојба, одлучува по секој поната-
мошен предлог на избраниот лекар за продолжување 
на привремената спреченост за работа. 

 Кога за случаите од став 2 на овој член работодаве-
цот или подрачната служба на Фондот ќе побара пре-
испитување на оцената за привремена спреченост за 
работа, второстепената лекарска комисија е должна да 
постапи по барањето. 

3. Работа на лекарските комисии 
 

Член 7 
Лекарските комисии работат врз основа на Законот 

за здравственото осигурување, општите акти на Фон-
дот и овој правилник. 

 
Член 8 

Лекарските комисии работат и одлучуваат во полн 
состав, а мислењето го донесуваат со мнозинство на 
гласови.  

 
Член 9 

Лекарските комисии своите наоди, оценки и мисле-
ња ги даваат врз основа на непосреден лекарски прег-
лед на осигуреникот и врз основа на медицинската до-
кументација доставена од избраниот лекар, односно не-
посредно од осигуреникот. 

 
Член 10 

Ако лекарската комисија смета дека медицинската 
документација не е доволна за давање наод, оцена и 
мислење, ќе побара дополнителна медицинска обрабо-
тка, односно медицинска документација од избраниот 
лекар, доколку дополнителната обработка, односно до-
кументација лекарската комисија не ја обезбеди на 
друг начин. 

 
Член 11 

Со работата на лекарската комисија раководи и за 
нејзината работа е одговорен претседателот на лекар-
ската комисија. 

 
Член 12 

Против наодот, оценката и мислењето на првосте-
пената лекарска комисија осигуреникот има право на 
приговор во рок од 3 (три) дена до второстепената ле-
карска комисија, сметајќи од денот на соопштувањето 
на оценката на првостепената лекарска комисија. 

Приговорот од став 1 на овој член се поднесува не-
посредно до второстепената лекарска комисија, со на-
ведување на причините и околностите поради кои оси-
гуреникот смета дека оценката на првостепената лекар-
ска комисија не е правилна. 

 
Член 13 

Наодот, оценката и мислењето, лекарските комисии 
на осигуреникот му го соопштуваат во писмена форма. 

За наодот, оценката и мислењето за секој конкретен 
случај, лекарските комисии го известуваат избраниот 
лекар - лекарската комисија против чија оценка е изја-
вен приговорот, организацијата во која е вработен оси-
гуреникот, односно работодавецот. 

 
Член 14 

Во случај на подолго траење на привремената спре-
ченост за работа до 12 месеци, лекарската комисија за-
должително го упатува осигуреникот до надлежниот 
орган за оценување на работната способност, според 
прописите за пензиското и инвалидското осигурување. 

Лекарската комисија ќе го упати осигуреникот до 
надлежниот орган за оценување на работната способ-
ност и во рок пократок од рокот утврден во ставот 1 на 
овој член, доколку од природата на заболувањето од-
носно повредата постојат индиции за трајно губење на 
работната способност кај осигуреникот. 
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Лекарската комисија води евиденција за осигурени-
те лица кои се на подолго траење на привремена спре-
ченост за работа. 

 
Член 15 

Лекарските комисии водат дневник за својата работа. 
Во дневникот редоследно се внесуваат податоци за 

осигуреникот, наодот, оценката и мислењето за при-
времена спреченост за работа. 

Дневниците за работа на лекарските комисии се чу-
ваат 10 години. 

 
Член 16 

 За организацијата и за ажурноста во работата, ле-
карските комисии се одговорни пред раководителот на 
подрачната служба на Фондот. 

 Лекарските комисии тромесечно поднесуваат изве-
штај за својата работа до директорот на Фондот. 

 Лекарските комисии во извештајот од став 2 на овој 
член доставуваат и список на осигурениците кои се на по-
долго траење на привремена спреченост за работа. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 17 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за составот, надлеж-
носта и начинот на работа на комисиите за оценка на 
привремената спреченост за работа („Службен весник 
на РМ“ број 65/95). 

 
Член 18 

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

 
   Бр. 02-10378/24                                  Управен одбор 
4 јули 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                           Ирфан Хоџа, с.р. 
___________ 

 
ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА 
2316. 

Врз основа на член 19 од Статутот на ЕВН Електро-
стопанство на Македонија, Акционерско друштво за 
дистрибуција на електрична енергија бр. 02-7113/2/9/1 
од 29.6.2011 година, Управниот одбор на ЕВН Елек-
тростопанство на Македонија на седницата одржана на 
13.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РМ“ БР. 83/2008) И НИВНО ОБЈАВУВАЊЕ ВО  

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ 
 
1. Се донесуваат Имените и дополнувањата на 

Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија („Службен весник на РМ“ бр.83/2008) и исти-
те заедно со Решението на Регулаторната комисија за 
енергетика за одобрување на измените и дополнувања-
та на Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија бр. 02-962/1 од 13.07.2011 година во писме-
на и електронска форма да се достават до ЈП Службен 
весник на Република Македонија заради објавување. 

2. Се задолжува Благој Стојевски, вработен во од-
делот за стопанисување со енергија да ја спроведе оваа 
Одлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то донесување. 

 
                       Претседател на Управен одбор, 

                                   дипл. инж. Вернер Хенгст, с.р. 
Бр. 02-7745/1  

13 јули 2011 година            Член на Управен одбор, 
  Скопје            м-р Игор Гиевски, дипл.ел.инж, с.р. 

__________ 
 
Врз основа на член 77 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/2011) и член 19 од Статутот на ЕВН Електросто-
панство на Македонија, акционерско друштво за ди-
стрибуција на електрична енергија, по претходно доби-
ено одобрение од Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија Решение бр. 02-962/1 од 
13.7.2011 година, Управниот одбор на ЕВН Електро-
стопанство на Македонија, акционерско друштво за ди-
стрибуција и снабдување со електрична енергија, на 
седницата одржана на 13.7.2011 година со Одлука на 
УО бр. 02-7745/1, донесе 
 

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА“, БР. 83/2008) 
 

Член 1 
Во поглавјето 3 „ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ДИСТРИ-

БУТИВНИОТ СИСТЕМ“ од Мрежните правила за ди-
стрибуција на електрична енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр. 83/2008), пред членот 
29, се додава нов член кој гласи: 

 
Член 28-а 

Операторот на дистрибутивниот систем соработува 
со надлежните органи од областа на градењето, плани-
рањето и уредувањето на просторот во постапката за 
изготвување и носење на урбанистички планови со кои 
се планира комуналната инфраструктура и постапката 
за издавање на одобренија за градење при што се раз-
менуваат информации за постоечката и развојот на ид-
ната инфрастурктура. 

По барање од единиците за локална самоуправа, 
Операторот на дистрибутивниот систем доставува по-
датоци за постоечката инфраструктура за конкретна 
градежна парцела за која се побарани податоци, во 
форма и обем кои му се на располагање на Операторот 
на дистрибутивниот систем. 

По барање од надлежниот орган за издавање на 
одобрение за градење, Операторот на дистрибутивниот 
систем во рок не подолг од 5 (пет) дена од денот на 
приемот на барањето, треба да изврши увид во основ-
ниот проект и да достави мислење дали објектот за кој 
е доставено барањето за одобрение за градење може да 
се приклучи на електродистрибутивната мрежа. 

 
Член 2 

По членот 29, се додава нов член 29-а кој гласи: 
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Член 29-а 
Операторот на дистрибутивниот систем не смее да 

приклучува на дистрибутивната мрежа објекти на ко-
рисниците кои се изградени без одобрение за градење 
во согласност со Законот за градење или за кои не е из-
дадено решение за утврдување на правен статус на бес-
правно изграден објект согласно Законот за постапува-
ње со бесправно изградени објекти. 

 
Член 3 

Членот 36 се менува и гласи: 
 

Член 36 
Одбивање на барање за согласност за приклучува-

ње на дистрибутивен систем. 
Дистрибутерот ќе донесе решение за одбивање на 

барањето за согласност за приклучување на дистрибу-
тивниот систем во случај кога:  

- за објектот за кој се бара приклучување надлежни-
от орган нема издадено одобрение за градење во сог-
ласност со Законот за градење или решение за утврду-
вање на правен статус на бесправно изграден објект 
согласно Законот за постапување со бесправно изгра-
дени објекти; 

- не постојат технички услови за приклучување на 
корисникот на дистрибутивниот систем според бара-
њето на корисникот; 

- приклучувањето на корисникот на дистрибутив-
ниот систем, според податоците содржани во барањето 
на корисникот, може да предизвика загрозување на си-
гурноста во снабдувањето на останатите потрошувачи; 

- барателот има неплатени обврски кон дистрибуте-
рот и/или снабдувачот, со исклучок на обврските за 
кои се води судска постапка. 

Решението од став 1 на овој член треба да содржи 
образложение во кое ќе бидат наведени причините за 
одбивање на барањето. 

 
Член 4 

Во член 42, став 8, алинеите1, 2, и 3 зборовите „из-
ведбениот проект“ се заменуваат со зборовите „основ-
ниот проект“.  

 
Член 5 

По поглавјето 5 „ПРАВИЛА ЗА МЕРЕЊЕ“ од 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија, се додава ново поглавје 6 кое гласи:  

 
6. НЕОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
 

Член 130 
При неовластено користење на електричната енер-

гија, операторот на дистрибутивниот систем во собра-
ботка со снабдувачот, може да ја прекине испораката 
на електрична енергија на корисниците.  

Снабдувачот и оператор на дистрибутивниот си-
стем не се одговорни за настанување на евентуална ма-
теријална или нематеријална штета на корисникот при 
прекинување на испораката на електричната енергија 
поради неовластено користење.  

Член 131 
Под неовластено користење на електричната енер-

гија и/или моќност се подразбираат следните случаи:  
- без согласност на операторот на дистрибутивниот 

систем корисникот извршил приклучување на својот 
објект, уреди или инсталации на системот за електрич-
на енергија и постапил спротивно Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија;  

- по исклучување од дистрибутивниот систем од 
страна на операторот на дистрибутивниот систем, ко-
рисникот повторно самоволно се приклучил на систе-
мот;  

- без согласност на операторот на дистрибутивниот 
систем корисникот овозможил приклучување на други 
корисници преку својот објект, уреди или инсталации 
на системот за електрична енергија и постапил спро-
тивно Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија;  

- ако корисникот оневозможил правилно мерење, 
регистрирање на потрошената електрична енергија со 
дејствување врз мерните уреди;  

- ако корисникот оневозможил правилно мерење, 
регистрирање на потрошената електрична енергија со 
дејствување надвор од мерната опрема (премостување 
на мерната опрема) или вградил мерна опрема која не е 
одобрена и вградена од операторот на дистрибутивни-
от систем;  

- ако корисникот ја користи електричната енергија 
без мерна опрема;  

- ако корисникот ја попречува испораката на еле-
ктрична енергија на друг корисник;  

- ако корисникот превзема електрична енергија пре-
ку мерна опрема која е оштетена или е отстранета за-
штитната пломба, поради што е оневозможено правил-
но регистрирање на испорачаната/превземената коли-
чина на електрична енергија и/или моќност;  

- во случај за времени корисници, ако корисникот 
превзема електрична енергија по истек на рокот на ва-
жење на решението за издавање на согласност за прик-
лучување.  

 
Член 132 

За неовластеното користење на електрична енергија 
од член 131 од овие Мрежни правила, снабдувачот во 
соработка со операторот на дистрибутивниот систем, 
пресметува надоместок за неовластено потрошена еле-
ктрична енергија кој се состои од:  

- надоместок за електрична енергија (пресметката 
се однесува за активна електрична енергија);  

- надоместок за моќност (пресметката се однесува 
за активна моќност); и  

- останати трошоци предизвикани со неовластеното 
користење на електрична енергија согласно одредбите 
од Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија.  

 
Член 133 

Во случаите на неовластеното користење на еле-
ктричната енергија од член 131, став 1, алинеја 1, 2, 5, 
6, 7, и 9 од овие Мрежни правила, операторот на ди-
стрибутивниот систем ќе ја прекине испораката на еле-
ктрична енергија без предупредување.  
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Член 134 
Во случаите на неовластеното користење на еле-

ктричната енергија од член 131, став 1, алинеја 3, 4 и 8 
од овие Мрежни правила, операторот на дистрибутив-
ниот систем е должен да го предупреди корисникот во 
писмена форма со цел да ги отстрани недостатоците и 
да го плати надоместокот за неовластено потрошена 
електрична енергија утврден согласно член 132 на овие 
Мражни правила.  

Корисникот е должен на операторот на дистрибу-
тивниот систем да го плати надоместокот за неовласте-
но потрошената електрична енергија во рок од 8 (осум) 
дена од денот на доставувањето на пресметката.  

Доколку корисникот не постапи во целост согласно 
став 1 од овој член операторот на дистрибутивниот си-
стем може да го исклучи корисникот од дистрибутив-
ниот систем.  

 
Член 135 

Ако корисник од групата на тарифни потрошувачи 
„домаќинства“, ја користи вкупната или дел од вкупна-
та електрична енергија за намена која припаѓа на под-
групата „останати – втор тарифен степен“, а притоа не 
го информира или не бара добивање на согласност од 
операторот на дистрибутивниот систем за промена на 
намената на електрична енергија, вкупната потрошена 
електрична енергија се сврстува во подгрупата „оста-
нати – втор тарифен степен“ , за секој месец од перио-
дот на пренамената на електричната енергија.  

Како претходен период на пренамена на користење 
на електрична енергија ќе се смета половина време од 
последната контрола на мерните уреди на тарифниот 
потрошувач извршени од операторот на дистрибутив-
ниот систем, но не повеќе од 6 (шест) месеци.  

 
Член 136 

Пресметката на надоместок за неовластено користе-
ње на електрична енергија од член 132 на овие Мрежни 
правила, за потрошувачите од категоријата на тарифни 
потрошувачи на 35 kV напонско ниво, потрошувачите 
од категоријата на тарифни потрошувачи на 6 kV, 10 
(20) kV напонско ниво и потрошувачите од категорија-
та на тарифни потрошувачи на 0,4 kV (380/220V) на-
понско ниво, подгрупа „ останати - прв тарифен сте-
пен“ ќе се пресметува на следниот начин:  

- ако се извршиле дејства кои влијаат на исправната 
работа на уредот за регистрирање на врвната моќност, 
пресметковната месечна активна моќност се утврдува 
на вредност која е еднаква на:  

а. најголемата измерена врвна моќност на потрошу-
вачот во периодот од една година пред настанување на 
неовластено користење на електрична енергија; или  

б. одобрена едновремена максимална моќност утвр-
дена со согласноста за приклучување во случај кога не 
се располага со податок за најголемата измерена врвна 
моќност; или  

в. номиналната моќност на енергетскиот трансфор-
матор на потрошувачот при што се изедначуваат кило-
волтамперите (kVA) со киловатите (kW).  

Утврдената врвна моќност согласно одредбите од 
оваа алинеа преставува вредност на пресметковната 
активна моќност на која се применуваат соодветните 
цени за секој месец во претходниот период од утврду-
вањето на неовластеното користење на електричната 
енергија. Збирот од вака пресметаните месечни надо-
местоци за активна моќност претставува утврден надо-
месток за активна моќност, пропишан со одредбите во 
член 132 од овие Мрежни правила.  

Како претходен период на неовластено користење 
на електрична енергија ќе се смета половина време од 
последната контрола на мерните уреди на потрошува-
чот извршени од операторот на дистрибутивниот си-
стем, но не повеќе од 6 (шест) месеци.  

За месец во кој е утврдено неовластено користење 
на моќноста, независно од утврдениот број на денови 
на неовластено користење на моќноста, се пресметува 
надоместок за моќност за целиот месец.  

- ако се извршиле дејства кои влијаат на исправната 
работа на уредите за мерење и регистрација на потро-
шената електрична енергија, пресметката за месечна 
количина на неовластено потрошена електрична енер-
гија се утврдува како производ на пресметковната моќ-
ност од алинеја 1) на овој член и бројот на работни ча-
сови. Месечните работни часови изнесуваат:  

а. кај едносменско работење, 200 часови (од кои 
150 часови за време на високи дневни оптоварувања на 
електроенергетскиот систем, а 50 часови за време на 
ниски дневни оптоварувања на електроенергетскиот 
систем);  

б. кај двосменско работење, 400 часови (од кои 300 
часови за време на високи дневни оптоварувања на 
електроенергетскиот систем, а 100 часови за време на 
ниски дневни оптоварувања на електроенергетскиот 
систем); и  

в. кај тросменско работење, 600 часови (од кои 300 
часови за време на високи дневни оптоварувања на 
електроенергетскиот систем, а 300 часови за време на 
ниски дневни оптоварувања на електроенергетскиот 
систем).  

Бројот на часови за месецот во кој е утврдено неов-
ластено користење на електричната енергија, се утвр-
дува како производ од вкупниот број на часови во тој 
месец и количникот од бројот на денови поминати од 
месецот на неовластено користење и вкупниот број на 
денови во тој месец.  

Месечната количина на електрична енергија утвр-
дена согласно одредбите од оваа алинеја, преставува 
количина на електрична енергија на која се применува-
ат цените за секој месец во претходниот период од 
утврдувањето на неовластеното користење на еле-
ктричната енергија. Збирот од вака пресметаните ме-
сечни надоместоци за електрична енергија преставува 
утврден надоместок за електрична енергија, пропишан 
со одредбите во член 132 од овие Мрежни правила.  

Како претходен период на неовластено користење 
на електрична енергија ќе се смета половина време од 
последната контрола на мерните уреди на потрошува-
чот извршени од операторот на дистрибутивниот си-
стем, но не повеќе од 6 (шест) месеци.  
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- ако се извршиле дејства кои влијаат на неисправ-
ната работа на уредот за регистрирање на врвната моќ-
ност и на неисправност на мерните уреди за мерење и 
регистрација на потрошената електрична енергија, 
пресметаната месечна активна моќност од алинеја 1) и 
пресметаната месечна количина на активна електрична 
енергија од алинеја 2) од овој член, претставуваат прес-
метковни елементи на кои се применуваат соодветните 
цени на групата, односно подгрупата, на која припаѓа 
тарифниот потрошувач за секој месец во претходниот 
период од утврдувањето на неовластеното користење 
на електричната енергија. Како претходен период на 
неовластено користење на електрична енергија ќе се 
смета половина време од последната контрола на мер-
ните уреди на потрошувачот извршени од операторот 
на дистрибутивниот систем, но не повеќе од 6 (шест) 
месеци.  

- останатите трошоци предизвикани со неовласте-
ното користење на електрична енергија пропишани во 
член 132, алинеја 3) од овие Мрежни правила се прес-
метуваат согласно Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија.  

 
Член 137 

Пресметката на надоместок за неовластено користе-
ње на електрична енергија од член 132 на овие Мрежни 
правила, на потрошувачите од категоријата на тарифни 
потрошувачи на 0,4 kV (380/220V) напоско ниво, под-
група „ останати - втор тарифен степен“, група „јавно 
осветлување“ и група „домаќинства“ ќе се пресметува 
на следниот начин:  

- ако се извршиле дејства кои влијаат на нереги-
стрирање на целокупната превземена електрична енер-
гија, пресметковната месечна активна моќност се утвр-
дува на вредност која е еднаква на:  

а. производот од номиналната струја на главната 
ограничувачка струјна склопка и номиналниот напон, 
или производ од номиналната струја на главните оси-
гурувачи (стандарден патрон) и номиналниот напон, во 
колку неовластеното користење на електричната енер-
гија се врши пред мерните уреди но преку главната 
ограничувачка струјна склопка, односно преку главни 
осигурувачи.  

Производ од дозволеното струјно оптоварување на 
секундарниот проводник (во зависност од видот и пре-
секот) преку кој се поврзува внатрешниот приклучок и 
номиналниот напон, во колку неовластеното користе-
ње на електричната енергија се врши пред главната 
ограничувачка струјна склопка, односно пред пред 
главните осигурувачи.  

- За потрошувачите од подгрупата „ останати - втор 
тарифен степен“, превземената електрична енергија се 
пресметува на тој начин што пресметковната активна 
моќност од алинеја 1) од овој член се множи со часови-
те на користењето на пресметковната активна моќност. 
Месечните часови на користење изнесуваат:  

а. кај едносменско работење, 200 часови;  
б. кај двосменско работење, 400 часови; и  
в. кај тросменско работење, 600 часови. 

Бројот на часови за месецот во кој е утврдено неов-
ластено користење на електричната енергија, се утвр-
дува како производ од вкупниот број на часови во тој 
месец и количникот од бројот на денови поминати од 
месецот на неовластено користење и вкупниот број на 
денови во тој месец.  

- За потрошувачите од групата „домаќинства“, 
превземената електрична енергија се пресметува на тој 
начин што пресметковната моќност од алинеја 1) од 
овој член се множи со часовите на користењето на 
пресметковната активна моќност. Месечните часови на 
користење изнесуваат:  

а. во месеците: I, II, III, X, XI, XII – 240 часови;  
б. во месеците: IV, V, VI, VII, VIII, IX – 120 часови.  
Бројот на часови за месецот во кој е утврдено неов-

ластено користење на електричната енергија, се утвр-
дува како производ од вкупниот број на часови во тој 
месец и количникот од бројот на денови поминати од 
месецот на неовластено користење и вкупниот број на 
денови во тој месец.  

- За потрошувачите од групата „јавно осветлува-
ње“, превземената електрична енергија се пресметува 
на тој начин што пресметковната моќност од алинеја 1) 
од овој член се множи со часовите на користењето на 
пресметковната моќност. Месечните часови на кори-
стење изнесуваат 360 часови по цени за пресметковни 
елементи за јавно осветлување.  

Бројот на часови за месецот во кој е утврдено неов-
ластено користење на електричната енергија, се утвр-
дува како производ од вкупниот број на часови во тој 
месец и количникот од бројот на денови поминати од 
месецот на неовластено користење и вкупниот број на 
денови во тој месец.  

- За потрошувачи од став (1) на овој член, месечна-
та количина на електрична енергија утврдена согласно 
одредбите од алинеја 1) и 2) од овој член, претставува 
количина на електрична енергија на која се применува-
ат цените за пресметковните елементи за секој месец 
во претходниот период од утврдувањето на неовласте-
ното користење на електричната енергија. Збирот од 
вака пресметаните месечни надоместоци за електрична 
енергија претставува утврден надоместок за електрич-
на енергија, пропишан со одредбите во член 132, од 
овие Мрежни правила. 

Како претходен период на неовластено користење 
на електрична енергија ќе се смета половина време од 
последната контрола на мерните уреди на потрошува-
чот извршени од операторот на дистрибутивниот си-
стем, но не повеќе од 6 (шест) месеци, доколку мерни-
те уреди се вградени од операторот на дистрибутивни-
от систем.  

- За потрошувачите кои немаат вградено мерни уре-
ди од операторот на дистрибутивниот систем, како 
претходен период на неовластено користење на еле-
ктрична енергија ќе се смета половина време од пос-
ледната контрола на мерните уреди на потрошувачот 
извршена од операторот на дистрибутивниот систем, 
но не повеќе од 12 (дванаесет) месеци.  
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- останатите трошоци предизвикани со неовласте-
ното користење на електрична енергија пропишани во 
член 132, алинеа 3) од овие Мрежни правила се прес-
метуваат согласно Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија.  

 
Член 138 

За групата на тарифни потрошувачи „домаќинства“ 
кои имаат двотарифно мерење на потрошената еле-
ктрична енергија, доколку потрошувачот влијаел на ра-
ботата на вклопниот часовник, односно на друг уред за 
управување со тарифи (оштетување на уредот, отстра-
нување на пломба и др.), операторот на дистрибутив-
ниот систем пресметката на надоместок за потрошена-
та електрична енергија ќе ја изврши врз основа на 
вкупно утврдената потрошувачка на електрична енер-
гија пресметана по цени на активна електрична енерги-
ја за време на високи дневни оптоварувања на електро-
енергетскиот систем, согласно Тарифниот систем за 
продажба на електрична енергија за тарифни потрошу-
вачи.  

За групата на тарифни потрошувачи „домаќинства“ 
кои имаат двотарифно мерење на потрошената еле-
ктрична енергија, доколку неисправноста на работење-
то на вклопниот часовник, односно на друг уред за 
управување со тарифи е од техничка причина и не е по 
вина на потрошувачот, операторот на дистрибутивниот 
систем пресметката на надоместок за потрошената еле-
ктрична енергија ќе ја изврши врз основа на вкупно 
утврдената потрошувачка на електрична енергија прес-
метана по цени на активна електрична енергија утврде-
ни за групата на тарифни потрошувачи „домаќинства“ 
кои имаат еднотарифно мерење согласно Тарифниот 
систем за продажба на електрична енергија за тарифни 
потрошувачи.  

За групата на тарифни потрошувачи „домаќинства“ 
кои имаат еднотарифно мерење на потрошената еле-
ктрична енергија, при неовластено користење на еле-
ктричната енергија, операторот на дистрибутивниот 
систем пресметката на надоместок за потрошената еле-
ктрична енергија ќе ја изврши врз основа на вкупно 
утврдената потрошувачка на електрична енергија прес-
метана по цени на активна електрична енергија за вре-
ме на високи дневни оптоварувања на електроенергет-
скиот систем утврдени за групата на тарифни потрошу-
вачи „домаќинства“ кои имаат двотарифно мерење сог-
ласно Тарифниот систем за продажба на електрична 
енергија за тарифни потрошувачи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 139 
Тарифните потрошувачи кај кои електричната енер-

гија не се мери на местото на испорака, туку на пони-
ско напонско ниво од напонското ниво на кое се наоѓа 
местото на испорака, измерените количини на еле-
ктрична енергија се зголемуваат за техничките загуби 
во водовите и трансформаторите, при што овие односи 
се уредуваат со договорот за користење на преносната 
или дистрибутивната мрежа. 

 
Член 6 

Бројот на поглавјето 6 „ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 
ОДРЕДБИ“ од Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, се менува и станува поглавје 7. 
Членовите 130, 131, 132, 133, 134, 135 и 136, стануваат 
140, 141, 142, 143, 144, 145 и 146. 

 
Член 7 

Овие Измени и дополнувања на Мрежни правила за 
дистрибуција на електрична енергија влегуваат во сила 
со денот на објавување во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2317. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 

2011 година, во однос на месец мај 2011 година, е по-
ниска за 0,6%. 

2. Исплатата на платите за месец јуни 2011 година, 
во однос на месец мај 2011 година, работодавачите од 
членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Ре-
публика Македонија, ја вршат на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец. 

 
                                        Министер,  

Џељаљ Бајрами, с.р. 
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