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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1824. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 
 
Се прогласува  Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за јавните набавки,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 јули 2010 година. 
    

     Бр. 07–3210/1                             Претседател 
15 јули 2010 година                на Република Македонија, 

    Скопје                             Ѓорге Иванов, с.р. 
 

                             
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски,с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 

 
Член 1 

Во Законот за јавните набавки („Службен весник на 
Република Македонија“ број 136/2007 и 130/2008), во 
членот 26-а по ставот (2) се додава нов став (3), кој гла-
си: 

„(3) Владата на Република Македонија дава одобре-
ние по претходно мислење на  Министерството за фи-
нансии, за промена на динамиката на реализација и/или 
плаќање на обврските од склучените договори за јавни 
набавки кои се предвидени со програма опфатена со 
развојниот дел од Буџетот, а за чија промена е обезбе-
дена претходна согласност од другата договорна стра-
на.“ 

 
Член 2 

По членот 26-а се додава нов член 26-б, кој гласи: 
 

„Член 26-б 
Во услови на донесување на измени и дополнувања 

на Буџетот на Република Македонија со кои се намалу-
ваат одобрените средства, буџетските корисници мо-
жат да извршат промена на динамиката на реализација 
и/или плаќање на обврските од склучените едногодиш-
ни договори, по претходно обезбедена согласност од 
другата договорна страна, со склучување на анекс на 
договорот за продолжување на рокот за следната годи-
на или повеќе. За склучување на анекс на договорот 
потребна е согласност од Владата на Република Маке-
донија.“ 

Член 3 
Во членот 124 во воведната реченица по зборовите: 

„тендерската документација“ се додаваат зборовите: 
„или во поканата за учество на електронска аукција“. 

 
Член 4 

Во членот 136 став (1) по зборот „јавно“ запирката 
се заменува со точка, а зборовите до крајот на речени-
цата се бришат. 

 
Член 5 

Во членот 147 став (1) по алинејата 2 се додаваат 
две нови алинеи 3 и 4, кои гласат: 

"- му е изречена споредна казна забрана за учество 
во постапки за јавен повик, доделување на договори за 
јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство,  

- му е изречена споредна казна привремена или 
трајна забрана за вршење на одделна дејност,“. 

Во ставот (2) алинеја 4 сврзникот „и“ на крајот се 
заменува со запирка и се додаваат две нови алинеи 5 и 
6,  кои гласат: 

"- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно приватно партнерство,  

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност и“.  

Во алинејата 5 која станува алинеја 7 зборот „увере-
ние“ се заменува со зборот „потврда“. 

 
Член 6 

Во членот 162 се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Договорниот орган е должен да донесе одлука 

за избор или за поништување на постапката во рок кој 
не е подолг од рокот за поднесување на понудите, од-
носно пријавите за учество во конкретната постапка, 
сметајќи од денот определен како краен рок за подне-
сување на понудите, односно пријавите за учество.“ 

 
Член 7 

Во членот 216 ставот (3) се менува и гласи: 
„Кога постапката завршува со електронска аукција, 

рокот за изјавување на жалбата во однос на утврдува-
њето на способноста на понудувачите и целосната ева-
луација на првичните понуди се смета од денот на при-
ем на одлуката со која се одлучува за поединечно пра-
во од постапката за доделување на договор за јавна на-
бавка по завршување на електронската аукција.“ 

 
Член 8 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за јавните набавки („Службен весник на Република 
Македонија“ број 130/2008), во членот 24 алинеите 2 и 
3  се менуваат и гласат: 

„- во најмалку 70% од бројот на објавени огласи за 
отворена постапка, ограничена постапка, постапка со 
преговарање со претходно објавување на оглас и за по-
стапка со барање за прибирање на понуди со објавува-
ње на оглас од 1 јануари 2011 година и 
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- во 100% од бројот на објавени огласи за отворена 
постапка, ограничена постапка, постапка со преговара-
ње со претходно објавување на оглас и за постапка со 
барање за прибирање на понуди со објавување на оглас 
од 1 јануари 2012 година.“ 

 
Член 9 

Постапките за јавни набавки започнати до денот на 
влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно 
со прописите што важеле до денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 10 

Одредбите од членовите 1 и 2 на овој закон ќе се 
применуваат на склучените договори за јавни набавки. 

 
Член 11 

Одредбите од членот 2 на овој закон ќе се примену-
ваат до 31 декември 2011 година. 

 
Член 12 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

____________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN 
E LIGJIT PËR FURNIZIME PUBLIKE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për furnizime publike ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 136/2007 dhe 
130/2008), në nenin 26-a pas paragrafit (2) shtohet 
paragraf i ri (3) si vijon: 

"(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë jep leje pas 
mendimit paraprak nga Ministria e Financave, për 
ndryshimin e dinamikës së realizimit dhe/ose pagesës së 
obligimeve nga marrëveshjet e lidhura për furnizime 
publike, të cilat janë të parapara me programin e përfshirë 
me pjesën zhvillimore të Buxhetit, e për ndryshimin e të 
cilës është siguruar pëlqim paraprak nga pala tjetër 
kontraktuese." 

 
Neni 2 

Pas nenit 26-a shtohet nen i ri 26-b si vijon: 
 

"Neni 26-b 
Në kushte të miratimit të ndryshimeve dhe plotësimeve 

të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë me të cilat 
zvogëlohen mjetet e miratuara, shfrytëzuesit buxhetorë 
mund të kryejnë ndryshim të dinamikës së realizimit 
dhe/ose pagesë të obligimeve nga marrëveshjet e lidhura 
njëvjeçare, pas sigurimit paraprakisht të pëlqimit nga pala 
tjetër kontraktuese, me lidhjen e aneksit të marrveshjes për 
vazhdimin e afatit për vitin e ardhshëm ose më tepër. Për 
lidhjen e aneksit të marrëveshjes nevojitet pëlqimi nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë." 

 
Neni 3 

Në nenin 124 në fjalinë hyrëse pas fjalëve: 
"dokumentacionin e tenderit" shtohen fjalët: "ose në ftesën 
për pjesëmarrje në ankand elektronik".  

Neni 4 
Në nenin 136 paragrafi (1) pas fjalës "publike" presja 

zëvendësohet me pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë 
shlyhen.    

 
Neni 5 

Në nenin 147 paragrafi (1) pas alinesë 2 shtohen dy 
aline të reja 3 dhe 4, si vijojnë: 

"- i është shqiptuar dënim dytësor ndalim për 
pjesëmarrje në procedura për thirrje publike, ndarje të 
marrëveshjeve për furnizime publike dhe marrëveshjeve 
për partneritet publik-privat, 

- i është shqiptuar dënim dytësor ndalim i përkohshëm 
apo i përhershëm për ushtrimin e veprimtarisë së veçantë,".                     

Në paragrafin (2) alineja 4 lidhëza "dhe" në fund 
zëvendësohet me presje dhe shtohen dy aline të reja 5 dhe 
6, si vijojnë: 

"- vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të kryera 
penale të personave juridikë, se nuk i është shqiptuar 
dënim dytësor ndalim për pjesëmarrje në procedura për 
thirrje publike, ndarje të marrëveshjeve për furnizim publik 
dhe marrëveshjeve për partneritet publik-privat, 

- vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të kryera 
penale të personave juridikë, se nuk i është shqiptuar 
dënim dytësor ndalim i përkohshëm apo i përhershëm për 
ushtrimin e veprimtarisë së veçantë dhe". 

Në alinenë 5 e cila bëhet alineja 7 fjala "certifikatë" 
zëvendësohet me fjalën "vërtetim". 

 
Neni 6 

Në nenin 162 shtohet paragrafi i ri (2) si vijon: 
"(2) Organi kontraktues është i obliguar që të marrë 

vendim për zgjedhje ose për prishje të procedurës në afat i 
cili nuk është më i gjatë se afati për parashtrimin e 
ofertave, përkatësisht fletëparaqitjeve për pjesëmarrje në 
procedurë konkrete, duke llogaritur nga dita e përcaktuar si 
afat i fundit për parashtrimin e ofertave, përkatësisht 
fletëparaqitjeve për pjesëmarrje."  

 
Neni 7 

Në nenin 216 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"Kur procedura përfundon me ankand elektronik, afati 

për parashtrimin e ankesës lidhur me përcaktimin e aftësisë 
së ofertuesve dhe evaluimit tërësor të ofertave fillestare, 
llogaritet nga dita e pranimit të vendimit me të cilin 
vendoset për të drejtën individuale nga procedura për 
ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik pas përfundimit 
të ankandit elektronik."   

 
Neni 8 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
furnizime publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 130/2008), në nenin 24 alinetë 2 dhe 3 
ndryshohet si vijojnë: 

"- në së paku 70% nga numri i shpalljeve të publikuara 
për procedurë të hapur, procedurë të kufizuar, procedurë 
me negociata me publikimin paraprak të shpalljes dhe për 
procedurë me kërkesë për grumbullimin e ofertave me 
publikimin e shpalljes nga 1 janari 2011 dhe 
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- në 100% nga numri i shpalljeve të publikuara për 
procedurë të hapur, procedurë të kufizuar, procedurë me 
negociata me publikimin paraprak të shpalljes dhe për 
procedurë me kërkesë për grumbullimin e ofertave me 
publikimin e shpalljes nga 1 janari 2012". 

 
Neni 9 

Procedurat për furnizime publike të filluara deri në 
ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë në 
pajtim me rregullat që kanë qenë në fuqi deri në ditën e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 10 

Dispozitat nga nenet 1 dhe 2 të këtij ligji, do të 
zbatohen në marrëveshjet e lidhura për furnizime publike.  

 
Neni 11 

Dispozitat nga neni 2 i këtij ligji do të zbatohen deri më 
31 dhjetor 2011.  

 
Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
1825. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување  и дополнува-

ње на Законот за јавните претпријатија,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 јули 2010 година. 
 

      Бр. 07–3211/1                           Претседател 
15 јули 2010 година                на Република Македонија, 

   Скопје                             Ѓорге Иванов, с.р. 
 

                             
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски,с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за јавните претпријатија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 38/96, 6/2002, 
40/2003, 49/2006,  23/2007 и 83/2009), во членот 30  по 
ставот 1 се додава нов став 2, кој  гласи: 

„Јавните претпријатија основани од Република Ма-
кедонија 80% од вишокот на средствата остварени од 
работењето на јавното претпријатие го уплаќаат во Бу-
џетот на Република Македонија.“   

Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 2 
Одредбата од членот 30 став 2 ќе се применува зак-

лучно со 31 декември 2012 година.  
 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија”. 
__________ 

 
L I G J 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN 
E LIGJIT PËR NDËRMARRJET PUBLIKE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për ndërmarrjet publike ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 23/2007 dhe 83/2009), në nenin 30 pas paragrafit 
1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 

"Ndërmarrjet publike të themeluara nga Republika e 
Maqedonisë 80% të tepricës së mjeteve të realizuara nga 
puna e ndërmarrjes publike, e paguajnë në Buxhetin e 
Republikës së Maqedonisë." 

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3. 
  

Neni 2 
Dispozita e nenit 30 paragrafi 2 do të zbatohet 

përfundimisht me 31 dhjetor 2012. 
 

Neni 3 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
___________ 

1826. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

исплата на платите во Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 јули 2010 година. 
 

      Бр. 07–3212/1                            Претседател 
15 јули 2010 година                на Република Македонија, 

   Скопје                            Ѓорге Иванов, с.р. 
 

                             
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски,с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА 
НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за исплата на платите во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" брoj 
121/2007 и 92/2009), во членот 7 ставот 2 се менува и 
гласи: 

„Работодавачот утврденото право на плата во 2012 
година може да го зголеми за 10% започнувајќи со исп-
латата за септември 2012 година."  

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија".  

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PAGESËN E 
RROGAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

pagesën e rrogave në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 121/2007 dhe 
92/2009), në nenin 7 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 

"Punëdhënësi të drejtën e përcaktuar për rrogë në vitin 
2012 mund ta rritë për 10% duke filluar me pagesë për 
shtatorin 2012." 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
1827. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТА 
И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА ИЗБРАНИ И ИМЕ-
НУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за изменување  и дополнува-

ње на Законот за плата и други надоместоци на избра-
ни и именувани лица во Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 15 јули 2010 година. 

 
      Бр. 07–3213/1                              Претседател 
15 јули 2010 година                на Република Македонија, 

   Скопје                             Ѓорге Иванов, с.р. 
 

                             
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски,с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА 
ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за плата и други надоместоци на избра-

ни и именувани лица во Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" брoj 36/90 и "Службен вес-
ник на Република Македонија" брoj 38/91, 23/97, 
37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009 и 42/10), 
во членот 19 став 1 точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: "и тоа: 

- три месеци, ако функцијата ја вршел до шест ме-
сеци, 

- шест месеци, ако функцијата ја вршел од шест ме-
сеци и еден ден до 12 месеци, 

- девет месеци, ако функцијата ја вршел од 12 месе-
ци и еден ден до 24 месеци и 

- 12 месеци, ако функцијата ја вршел 24 месеци и 
еден ден и повеќе." 

Во ставот 3 зборовите: "наполнил 40 години стаж 
на осигурување или 65 години живот" се заменуваат со 
зборовите: "ги исполнил условите за стекнување право 
на старосна пензија, согласно со закон". 

 
Член 2 

Во членот 21 зборовите: "наполни 40 години стаж 
на осигурување или 65 години живот" се заменуваат со 
зборовите: "ги исполни условите за стекнување право 
на старосна пензија, согласно со закон". 

 
Член 3 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за плата и други надоместоци на избрани и имену-
вани лица во Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" број 92/2009 и 42/10), во 
членот 1 ставот 2 се менува и гласи: 

"Платите на избраните и именуваните лица во Ре-
публиката во 2012 година може да се зголемат за 10% 
започнувајќи со исплатата за  септември 2012 година." 

 
Член 4 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за плата и други надоместоци на избрани и имену-
вани лица во Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" број 92/2009 и 42/10), чле-
нот 2 се менува и гласи: 

„Основицата утврдена согласно со членот 11 од За-
конот за плата и другите надоместоци на пратениците 
во Собранието на Република Македонија и другите из-
брани и именувани лица во Републиката (“Службен 
весник на СРМ” број 36/90 и “Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 38/91, 23/97, 37/2005, 
84/2005, 121/2007 и 161/2008), во износ од 23.153 дена-
ри, се применува заклучно со исплатата на платите за 
декември 2011 година, а од јануари 2012 година се при-
менува основица во износ од 25.726 денари.‘‘ 
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Член 5 
 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.  

____________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR RROGË DHE KOMPENSIME TJERA TË 
PERSONAVE TË ZGJEDHUR DHE TË EMËRUAR NË  

REPUBLIKËN E MAQEDONISË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për rrogë dhe kompensime tjera të personave 

të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë 
("Gazeta Zyrtare e RSM-së" numër 36/90 dhe "Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 38/91, 23/97, 
37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009 dhe 
42/2010), në nenin 19 paragrafi 1 pika zëvendësohet me 
presje dhe shtohen fjalët: "dhe atë: 

- tre muaj, nëse funksionin e ka ushtruar deri në gjashtë 
muaj, 

- gjashtë muaj, nëse funksionin e ka ushtruar prej 
gjashtë muaj e një ditë deri në 12 muaj, 

- nëntë muaj, nëse funksionin e ka ushtruar prej 12 
muaj e një ditë deri në 24 muaj dhe 

- 12 muaj, nëse funksionin e ka ushtruar 24 muaj e një 
ditë e më shumë." 

Në paragrafin 3 fjalët: "i ka mbushur 40 vite stazh të 
sigurimit ose 65 vite moshë" zëvendësohen me fjalët: "i ka 
plotësuar kushtet për fitimin e të drejtës për pension 
pleqërie, sipas ligjit". 

 
Neni 2 

Në nenin 21 fjalët: "i mbush 40 vite stazh të sigurimit 
ose 65 vite moshë" zëvendësohen me fjalët: "i plotëson 
kushtet për fitimin e të drejtës për pension pleqërie, sipas 
ligjit". 

 
Neni 3 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
rrogë dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të 
emëruar në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë", numër 92/2009 dhe 42/2010), 
në nenin 1 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 

"Rrogat e personave të zgjedhur dhe të emëruar në 
Republikë në vitin 2012, mund të rriten për 10% duke 
filluar me pagesë për shtatorin 2012." 

 
Neni 4 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
rrogë dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të 
emëruar në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë", numër 92/2009 dhe 42/2010), 
neni 2 ndryshohet si vijon: 

"Baza e përcaktuar në pajtim me nenin 11 të Ligjit për 
rrogë dhe kompensime tjera të deputetëve në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë dhe personave tjerë të zgjedhur 
dhe të emëruar në Republikë ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" 

numër 36/90 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 
121/2007, 161/2008), në shumë prej 23 153 denarësh, 
zbatohet përfundimisht me pagesën e rrogave për dhjetor 
2011, ndërsa nga janari 2012 zbatohet baza në shumë prej 
25 726 denarësh." 

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

____________ 
1828. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и  дополнува-

ње на Законот за платите на судиите,  
 што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 јули 2010 година. 
 

      Бр. 07–3214/1                              Претседател 
15 јули 2010 година                на Република Македонија, 

   Скопје                             Ѓорге Иванов, с.р. 
 

                             
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски,с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за платите на судиите („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 110/2007, 103/2008, 
161/2008, 153/2009 и 67/10), по членот 5 се додава нов 
член 5-а, кој  гласи: 

 
"Член 5-а 

Основицата утврдена согласно со членот 5 став (2) 
од овој закон е во износ од 25.726 денари и ќе се при-
менува заклучно со декември 2011 година." 

 
Член 2 

Во членот 19 став (2) годината „2010“ се заменува 
со годината „2012“. 

 
Член 3 

Во Законот за изменување на Законот за платите на 
судиите („Службен весник на Република Македонија“ 
број 67/10), во членот 2 зборовите: “Со денот на влегу-
вањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборо-
вите: “Од 1 јануари 2012 година“. 



20 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 97 - Стр. 7 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот  на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

____________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR RROGAT E GJYKATËSVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për rrogat e gjykatësve ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë", numër 110/2007, 103/2008, 
161/2008, 153/2009 dhe 67/2010), pas nenit 5 shtohet nen i 
ri 5-a, si vijon: 

 
"Neni 5-a 

Baza e përcaktuar në pajtim me nenin 5 paragrafi (2) të 
këtij ligji, është në shumë prej 25 726 denarësh dhe do të 
zbatohet përfundimisht me dhjetorin 2011." 

 
Neni 2 

Në nenin 19 paragrafi (2) viti "2010" zëvendësohet me 
vitin "2012". 

 
Neni 3 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për rrogat e 
gjykatësve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 67/2010), në nenin 2 fjalët: "Me ditën e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "Nga 1 janari 
2012".    

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
 
1829. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и  дополнува-

ње на Законот за платите на јавните обвинители,  
 што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 јули 2010 година. 
 

      Бр. 07–3215/1                             Претседател 
15 јули 2010 година                на Република Македонија, 

   Скопје                             Ѓорге Иванов, с.р. 
 

                             
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски,с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА  ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ 

 
Член 1 

Во Законот за платите на јавните обвинители 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
153/2009 и 67/10),  по членот 5 се додава нов член 5-а, 
кој гласи: 

 
"Член 5-а 

Основицата утврдена согласно со членот 5 став (2) 
од овој закон е во износ од 25.726 денари и ќе се при-
менува заклучно со декември 2011 година.“ 

    
Член 2 

Во Законот за изменување на Законот за платите на 
јавните обвинители („Службен весник на Република 
Македонија“ број 67/10), во членот 2 зборовите: “Со 
денот на влегувањето во сила на овој закон“ се замену-
ваат со зборовите: “Од 1 јануари 2012 година“. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот  на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR RROGAT E PROKURORËVE PUBLIKË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për rrogat e prokurorëve publikë ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 153/2009 dhe 
67/2010), pas nenit 5 shtohet nen i ri 5-a, si vijon:  

 
"Neni 5-a 

Baza e përcaktuar në pajtim me nenin 5 paragrafi (2) të 
këtij ligji, është në shumë prej 25 726 denarësh dhe do të 
zbatohet përfundimisht me dhjetorin 2011." 

 
Neni 2 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për rrogat e 
prokurorëve publikë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 67/2010), në nenin 2 fjalët: "Me ditën 
e hyrjes në fuqi të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "Nga 
1 janari 2012". 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
1830. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 
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У  К  А  З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛА-
ТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и  дополнува-

ње на Законот за платите на членовите на Судскиот со-
вет на Република Македонија,  

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 15 јули 2010 година. 

 
      Бр. 07–3216/1                            Претседател 
15 јули 2010 година                на Република Македонија, 

   Скопје                            Ѓорге Иванов, с.р. 
 

                             
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски,с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СУДС-
КИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за платите на членовите на Судскиот 
совет на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 139/2009 и 67/10),  по чле-
нот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи: 

 
„Член 4-а 

Основицата утврдена согласно со членот 4 став (2) 
од овој закон е во износ од 25.726 денари и ќе се при-
менува заклучно со декември 2011 година.“ 

 
Член 2 

Во Законот за изменување на Законот за платите на 
членовите на Судскиот совет на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
67/10), во членот 2 зборовите: “Со денот на влегување-
то во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: 
“Од 1 јануари 2012 година“. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот  на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR RROGAT E ANËTARËVE TË KËSHILLIT 
GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
Neni 1 

Në Ligjin për rrogat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të 
Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" numër 139/2009 dhe 67/2010), pas nenit 4 
shtohet nen i ri 4-a, si vijon: 

"Neni 4-a 
Baza e përcaktuar në pajtim me nenin 4 paragrafi (2) të 

këtij ligji, është në shumë prej 25 726 denarësh dhe do të 
zbatohet përfundimisht me dhjetorin 2011." 

 
Neni 2 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për rrogat e anëtarëve 
të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
67/2010), në nenin 2 fjalët: "Me ditën e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "Nga 1 janari 2012".  

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

____________ 
1831. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛА-
ТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИ-
ТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за изменување и  дополнува-

ње на Законот за платите на членовите на Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија,  

 што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 15 јули 2010 година. 

 
      Бр. 07–3217/1                            Претседател 
15 јули 2010 година                на Република Македонија, 

   Скопје                            Ѓорге Иванов, с.р. 
 

                             
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски,с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕ-
ТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за платите на членовите на Советот на 

јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 139/2009 и 
67/10), по членот 4 се додава нов член 4-а, кој  гласи: 

 
„Член 4-а 

Основицата утврдена согласно со членот 4 став (2) 
од овој закон е во износ од 25.726 денари и ќе се при-
менува заклучно со декември 2011 година.“ 
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Член 2 
Во Законот за изменување на Законот за платите на 

членовите на Советот на јавните обвинители на Репуб-
лика Македонија  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 67/10), во членот 2 зборовите: “Со денот 
на влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со 
зборовите: “Од 1 јануари 2012 година“. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот  на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

___________ 
  

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR RROGAT E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË 
PROKURORËVE PUBLIKË TË REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për rrogat e anëtarëve të Këshillit të 

Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
139/2009 dhe 67/2010), pas nenit 4 shtohet nen i ri 4-a, si 
vijon: 

 
"Neni 4-a 

Baza e përcaktuar në pajtim me nenin 4 paragrafi (2) të 
këtij ligji, është në shumë prej 25 726 denarësh dhe do të 
zbatohet përfundimisht me dhjetorin 2011." 

 
Neni 2 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për rrogat e anëtarëve 
të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së 
Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 67/2010), në nenin 2 fjalët: "Me ditën 
e hyrjes në fuqi të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "Nga 
1 janari 2012".  

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1832. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО НОВ ЗЕЛАНД 
 

I 
Г-дин Перо Стојановски, се поставува на должно-

ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Нов Зеланд, со седиште во Канбера. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
 

III 
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
 Указ бр. 70                          Претседател 

20 јули 2010 година              на Република Македонија, 
        Скопје                       д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
1833. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 

 
I 

Г-ѓа Корнелија Утевска-Глигоровска се поставува 
на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на 
Република Македонија во Сојузна Република Германи-
ја, со седиште во Берлин. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
 Указ бр. 71                           Претседател 

20 јули 2010 година               на Република Македонија, 
        Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1834. 

Врз основа на член 20 став 1  од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 јули 2010  година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижните ствари - објекти бр.1, 3, 4, 8, 10, 14, 15, 21, 
22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 и 36 со површина на 
земјиште под објекти од 5.5530,00 м2  и земјиште во 
вкупна површина од 162.724,00 м2  во Касарната „Ге-
нерал Михаило Апостолски“ во Охрид, лоцирани на 
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Катастарска парцела бр.8515, Катастарска општина 
Охрид 2, евидентирани во Имотен лист бр. 6667, сопс-
твеност на Република Македонија. 

 
Член 2 

 Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење без надомест, на Министерс-
твото за образование и наука. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
одбрана и Министерството за образование и наука во 
рок од 30 дена од денот на обезбедувањето на услови 
за дислокација на Касарната „Генерал Михаило Апо-
столски“ во Охрид во Касарната „Чеде Филиповски 
Даме“ во Кичево. 

 
Член 4 

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

 
      Бр.51-3678/1                     Претседател на Владата 
13 јули 2010 година              на Република Mакедонија, 

   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р.  
__________ 

1835. 
Врз основа на член 54 став 2 и  член 54-а од Зако-

нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија" бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13 јули 2010 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И  ЗА ДАВАЊЕ  НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ДРАМСКИ ТЕАТАР – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за култура, му престанува користењето на 
движната ствар со следните карактеристики: 

Вид: моторно возило 
Марка: Ауди А6 
Број на мотор:  MBF/210057 
Број на шасија: WAUZZZ4BZXN08698 
Сила во КW: 81 
Зафатнина на мотор: 1991 см3 
Година на производство: 1999. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на  

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Драмски театар – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дире-
кторот на Националната установа Драмски театар – 
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за  
движната ствар од член 1 на оваа одлука, која  се дава 
на трајно користење. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр.51-3752/1                      Претседател на Владата 
13 јули 2010 година              на Република Mакедонија, 

   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р.  
__________ 

1836. 
Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13 јули 2010 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА НА-
ЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА - МУЗЕЈ „Д-Р НИКОЛА  

НЕЗЛОБИНСКИ“ – СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-

налната установа Манифестација „Струшки вечери на 
поезијата“ - Струга, му престанува користењето на дел 
од недвижната ствар, сопственост на Република Маке-
донија, евидентирана во Имотен лист број 3859, Ката-
старска парцела 1388, и тоа: дел од подрум: 63.53 м2 и 
дел од првиот кат:151.02 м, во објектот: Спомен дом 
„Браќа Миладиновци“ – Струга на ул.  „8-ми Ноември“ 
– Струга. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење, без надомест на Националната 
установа - Музеј „д-р Николa Незлобински“ – Струга. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Национална уста-
нова Манифестација „Струшки вечери на поезијата“ – 
Струга и Националната установа - Музеј „д-р Никола 
Незлобински“ – Струга, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
      Бр.51-3760/1                      Претседател на Владата 
13 јули 2010 година              на Република Mакедонија, 

   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р.  
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните ствари – компјутерска опрема и тоа: 

1837. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
 

Член 3 
Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучу-

ва договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кој се уредуваат правата и обвр-
ските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 51-3417/5                                 Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                                на Владата на Република 
         Скопје                                                       Македонија, 
                                м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

1838. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став 

1 од Законот за здравственото осигурување („Сл. вес-
ник на РМ“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 24.06.2010 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВО-
РИ И ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО-
ТО И  НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-
НИТЕ УСЛУГИ ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПО-
МОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-
КОНСУЛТАТИВНА  ЗДРАВСТВЕНА  ЗАШТИТА 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за 
склучување договори и постапката за остварување на 
правото и начинот на плаќање на здравствените услуги 
за биомедицинско потпомогнато оплодување (во ната-
мошен текст БПО) кои се остваруваат во здравствените 
установи кои се овластени за спроведување на оваа по-
стапка на осигурените лица во специјалистичко-кон-
султативната здравствена заштита на товар на средс-
твата за задолжително здравствено осигурување. 

 
Член 2 

Како здравствени услуги за биомедицинско потпо-
могнато оплодување во специјалистичко-консултатив-
ната здравствена заштита, во смисла на овој правил-
ник, се сметаат завршени здравствени услуги во сог-
ласност со Законот за биомедицинско потпомогнато 
оплодување (“Сл.весник на РМ“ бр.37/2008) и подза-
конските акти донесени врз основа на овој Закон, Пра-
вилникот за начинот на остварувањето на правата и об-
врските од задолжителното здравствено осигурување и 
врз основа на упатствата од медицина базирана на до-
кази. 

Завршените здравствени услуги од став 1 од овој 
член се дефинирани со Договорот за пружање на здрав-
ствени услуги за биомедицинско потпомогнато опло-
дување. 

 
Критериуми за склучување на договор 

 
Член 3 

За обезбедување на здравствени услуги на осигуре-
ните лица во специјалистичко-консултативната здрав-
ствена заштита Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија (во натамошниот текст Фонд) склучува до-
говори со здравствените установи. 

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

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

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

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

4. да се платени придонесите за задолжително 
здравствено осигурување, 

5. да негува добри деловни односи. 
Договорите се склучуваат врз основа на доставена 

понуда придружена со потребна документација. 
Договорите Фондот ги склучува во зависност од 

планираните средства во Буџетот на Фондот за таа на-
мена и потребите на населението за овој вид на здрав-
ствена заштита во Република Македонија.  

 
Член 4 

Фондот планира вкупни финансиски средства во гло-
балниот БПО буџет за сите БПО постапки на годишно 
ниво во рамките на расположливите буџетски средства. 
Здравствените установи се должни да обезбедуваат 
здравствени услуги по утврдена  референтна цена на 
Фондот и во рамките на глобалниот буџет за БПО.  

Вкупниот вид и обем на здравствените услуги Фон-
дот ги планира на годишно ниво поединечно по број на 
случаи прикажани по квартали.  

Фондот ги следи извршените здравствени услуги на 
здравствените установи на месечно, квартално и го-
дишно ниво со цел обезбедување на рамномерно оства-
рување на здравствените услуги во согласност со пла-
нираните услуги во глобалниот буџет за БПО.  

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

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

 
Член 5 

Здравствените услуги за биомедицинско потпомог-
нато оплодување се дефинирани како завршени услуги 
со групирање на сите процедури и постапки кои се по-
требни за целосно извршување на здравствената услу-
га, согласно референтната цена утврдена од Управниот 
одбор на Фондот. 

Во завршените здравствените услуги за биомеди-
цинско потпомогнато оплодување се пресметани зд-
равствените услуги, хормонската терапија, лековите и 
медицински потрошни материјали кои се користат за 
целосно спроведување на постапката за биомедицин-
ско потпомогнато оплодување, дефинирани во Прото-
колот за извршена БПО постапка донесен од Фондот. 

 
Остварување на право на биомедицинско  

потпомогнато оплодување 
 

Член 6 
Осигуреното лице може да оствари право на биоме-

дицинско потпомогнато оплодување (БПО) најмногу 
до трет неуспешен обид за оплодување, но најмногу до 
првото успешно породување со живородено дете или 
деца, во рамките на трите обиди. 
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Периодот помеѓу два неуспешни обиди за оплоду-
вање не треба да биде пократок од шест месеци од пос-
ледната извршена постапка за БПО.  

Осигурените лица во брачна или вонбрачна заедни-
ца кои претходно имаат пород, не можат да остварат 
право на БПО на товар на Фондот. 

Правото на БПО се остварува врз основа на утврде-
ни апсолутни и релативни медицински индикации кои 
се фактори од кои зависи примената на БПО постапки-
те, согласно медицина базирана на докази. 

Осигуреното лице остварува право на БПО во слу-
чаj кога постојат апсолутни медицински индикации и 
тоа: 

1. Перзистентна обструкција на тубите, било про-
ксимална или дистална и после реконструктивна хи-
рургија на тубите. 

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

3. Две или повеќе претходни ектопични бремено-
сти. 

4. Тешка или проширена ендометриоза која не реа-
гирала на хируршкиот третман. 

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

6. Тешко нарушување на машкиот фактор, со по-
малку од 4% сперматозоиди со нормална морфологија. 

7. Двојки кои имаат лимитирано количество на 
сперма на располагање по криопрезервација заради 
канцер. 

8. Овулаторна дисфунција (полицистични овариу-
ми) со неприфатлив ризик за оваријална хиперстимула-
ција по спроведена гонадотропинска стимулација. 

9. Овулаторна дисфунција (предвремена менопауза) 
која бара донација на јајце-клетка. 

10. Траење на необјаснета неплодност подолга од 3 
години по неуспех на други методи на лекување на ин-
дукција на овулација со IUI спроведена 4 пати во 
здравствена установа, која има дозвола од Министерс-
твото за здравство за вршење на таа дејност. 

11. Неплодност предизвикана од мешани фактори 
кај двата партнери. 

12. Тешка доминантно наследна болест која може 
да се пренесе на породот (освен со донација на сперма-
тозоиди, ооцити или ембриони). 

Осигуреното лице може да оствари прво на БПО и 
под услови на постоење на релативни медицински ин-
дикации ако: 

- претходното лекување од инфертилитет траело 
помалку од две години во случаите на приближување 
на крајот на репродуктивниот период на осигуреното 
лице; 

- претходното лекување од инфертилитет траело 
најмалку три  години во случаите на почетокот на ре-
продуктивниот период на осигуреното лице; 

- лекувањето е неуспешно или со други методи  
безизгледно; 

- постои веројатност од зачнување и породување. 

Како релативни индикации за БПО процедури се 
сметаат: 

1. Заболување на тубите кое има лоша прогноза по 
реконструктивна хирургија. 

2. Една претходна ектопична бременост и заболува-
ње на тубите. 

3. Неуспех да се зачне во текот на една година од 
реанастомоза на туба. 

4. Неуспех да се зачне во тек на 18 месеци од опера-
ција на ендометриоза. 

5. Утврдена умерена дисфункција кај машкиот 
партнер со неможност да се зачне после овариска сти-
мулација и интраутерина инсеминација спроведена 4 
пати во здравствена установа која има дозвола од Ми-
нистерството за здравство за вршење на таа дејност. 

6. Утврдена умерена дисфункција кај машкиот 
партнер која не одговара на соодветно лекување на ма-
шкиот партнер и интраутерина инсеминација. 

7. Умерена ограниченост на количината на сперма 
по криопрезервација заради канцер. 

8. Неприфатливо висок ризик од мултипни бреме-
ности како компликации после оваријална стимулација 
и IUI. 

При постоење на утврдени состојби кои предизви-
куваат неплодност и кај кои лекувањето е неуспешно и 
со други методи е безизгледно, осигуреното лице не 
може да се лекува со БПО, согласно медицина базира-
на на докази во случаи на: 

1. При непостоечка  или ограничена резерва на јај-
ниците со вредности на FSH повисоки од 12,5 mlIU/ml 
и вредности на Естрадиол повисоки од 60 pg/ml на тре-
тиот ден од циклусот. Во тој случај се прават дополни-
телни анализи при што осигуреното лице не може да се 
лекува со БПО во случај на: 

- Ниво на Anti – Mullerian хормон во серум пониски 
од 1 ng/ml (освен со донорски ооцити), 

- Број на антрални фолкикули на ултразвучен прег-
лед помал од 5 (освен со донорски ооцити). 

2. Миоми на утерус, освен супсерозни или интраму-
рално–супсерозни кои се оддалечени од кавумот нај-
малку 1 см и пречник до 5 cm. 

3. Некорегирани интраутерини адхезии. 
4. Некорегирани  вродени аномалии на матката. 
5. Апсолутна азооспермија која не реагира на ние-

ден третман (освен со донорски сперматозоиди). 
6. Инсуфициентен цервикс. 
За остварување на  ова право, за осигурените лица, 

како и за утврдените апсолутни и релативни медицин-
ски индикации и условите за остварување на БПО, 
Фондот води посебна евиденција, согласно Законот за  
заштита на личните податоци. 

 
Член 7 

Осигуреното лице правото на биомедицинско пот-
помогнато оплодување го остварува со медицински по-
стапки утврдени со Законот за биомедицинско потпо-
могнато оплодување и упатствата врз основа на меди-
цина базирана на докази. 
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Постапка за остварување на правото на биомеди-
цинско потпомогнато оплодување 

 
Член 8 

Постапката за остварување на правото на  БПО се 
поведува по барање на осигуреното лице. 

Сите анализи и дијагностички методи кои се по-
требни за вклучување во постапката за БПО можат да 
се вршат со упат од избран гинеколог во здравствена 
установа со која Фондот има склучено договор за обез-
бедување на здравствени услуги на осигурените лица 
на Фондот.  

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

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

- Медицинска документација дека се извршени една 
или повеќе од следните методи: ХСГ и/или лапараско-
пија и хистероскопија, и/или лапаротомија; ехографско 
испитување не е доказна метода освен 4DV ултразвук 
на кавум утери во случај на: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Друга медицинска документација во зависност од 
здравствената состојба на брачниот пар (извршени ди-
јагностички или оперативни интервенции во врска со 

стерилитет, извршени инсеминации, извршени ин ви-
тро фертилизации, останати заболувања, терапија и 
мислење од специјалисти, останато). 

Подрачната служба барањето го проследува до се-
кретарот на Комисијата за остварување на право на 
БПО при Фондот (во натамошен текст: Комисија) со 
обврска да изврши проверка   и издаде потврда   за бро-
јот на претходно остварени БПО постапки на товар на 
Фондот, согласно законските прописи. 

Секретарот го разгледува барањето со цел да провери 
дали сите потребни документи се обезбедени. Комплетни-
те барања секретарот ги проследува до Комисијата. 

 
Член 9 

Врз  основа на предлогот од избраниот гинеколог 
со пропратна  медицинска документација, Комисијата  
дава оценка и мислење за потребата од спроведување 
на БПО постапка. 

Комисијата е составена од четири члена со  свои за-
меници и секретар. Од нив двајца членови се лекари 
вработени во Фондот и двајца членови се избрани 
истакнати стручњаци од областа на гинекологијата и 
акушерството и тоа  избран гинеколог како претстав-
ник од Лекарска Комора и лекар специјалист по гине-
кологија и акушерство со потесна специјалност во об-
ласта на хуманата репродукција кој врши БПО и е  
член на  Државната комисијата за БПО при Министерс-
тво за здравство.  

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

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

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

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

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

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

Осигуреното лице кое го остварило правото на ве-
штачко оплодување, најмногу до трет обид за оплоду-
вање и осигуреното лице за кое Комисијата донела не-
гативно мислење поради постоење на утврдени состој-
би кои предизвикуваат неплодност и кај кои лекување-
то е неуспешно и со други методи е безизгледно осигу-
реното лице да се лекува со БПО постапка, согласно 
медицина базирана на докази, нема право да поднесе 
повторно барање до Фондот. 
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Член 10 
Комисијата одлучува за остварување на постапката 

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

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

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

Правото на БПО осигуреното лице може да го ос-
твари во рок од шест месеци од денот на приемот на 
известувањето. 

Здравствената установа во која осигуреното лице е 
упатено од избраниот гинеколог да ја изврши здрав-
ствената услуга го известува Фондот со доставување во 
прилог дел на образецот за известување, веднаш по за-
почнување на БПО постапката. 

 
Утврдување на глобалниот буџет за БПО 

 
Член 11 

Глобалниот буџет за БПО за сите здравствени уста-
нови кои вршат здравствени услуги од член 2 на овој 
правилник се утврдува  со одлука на Управниот одбор 
на Фондот како лимитиран износ на средства до кој 
може најмногу здравствените установи да пружаат ус-
луги на товар на средствата на Фондот, односно да фа-
ктурираат. 

Износот на средства од став 1 на овој член се утвр-
дува врз основа на: 

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

2. утврдената референтна цена на завршените услу-
ги и 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начин на плаќање 
 

Член 12 
Плаќањето на надоместокот за извршените здрав-

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

 
Член 13 

Здравствената установа до Фондот доставува изве-
штај и фактури за завршени здравствени услуги по 
осигурено лице по утврдени референтни  цени.  

 
Член 14 

Барањето за  остварување на правото на БПО како и 
Протоколот за БПО ги пропишува Фондот.  

Обрасците за остварување право на БПО, со утвр-
дена потребна документација (прилози кон барањето) 
кои што се регулираат во овој правилник ги пропишува 
Директорот на Фондот.  

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 15 

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.  

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

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

 
    Бр. 02-8638/17                               Управен одбор 
24 јуни 2010 година                           Претседател, 

     Скопје                                Елена Трпковска, с.р. 
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