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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2707. 
Врз основа на член 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 ПЛАТИТЕ 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Се прогласува Законот за платите на членовите на 
Судскиот совет на Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 ноември 2009 година. 

 
        Бр. 07-4776/1                              Претседател 
16 ноември 2009 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 ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СУДСКИОТ 

СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој закон се уредуваат системот на плати, 

надомeстоците на плата, други надоместоци и примања 
на членовите на Судскиот совет на Република Македо-
нија (во натaмошниот текст: Советот). 

(2) Одредбите на овој закон не се однесуваат на 
членовите на Советот по функција. 

 
Член 2 

(1) Членот на Советот има право на плата, надоме-
стоци на плата, други надоместоци и примања соодвет-
ни на значењето и угледот на неговата функција. 

(2) Платата на членот на Советот, утврдена според 
одредбите на овој закон, не може да биде намалена со 
друг закон или одлука на државен орган. 

 Стр. 
2727. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец октомври 
2009 година............................................ 24

 Меѓународни договори 
   33. Закон за ратификација на Амандма-

нот на Статутот на Меѓународната бан-
ка за обнова и развој (Светска банка)..... 1-4

 Огласен дел…………………………... 1-68
 
 

Член 3 
(1) Средствата за плата, надоместоците на плата, 

други надоместоци  и примања на членовите на Сове-
тот се обезбедуваат од Буџетот на Република Македо-
нија во делот наменет за финансирање на „Судската 
власт“. 

(2) Платата и другите надоместоци на членот на Со-
ветот се пресметуваат во бруто износ, а се исплатуваат 
во нето паричен износ еднаш месечно во тековниот ме-
сец за претходниот месец, а најдоцна до 15 во тековни-
от месец.  

 
II. ПЛАТА 

 
Член 4 

(1) Платата на членовите на Советот се пресметува 
на начин што основицата се множи со коефициентот за 
пресметување на платата. 

(2) Основицата за утврдување на платата на члено-
вите на Советот е просечна исплатена месечна плата по 
вработен во Република Македонија за претходната го-
дина, според податоците на Државниот завод за стати-
стика. 

 
Член 5 

Коефициентот за утврдување на платите изнесува: 
- на претседателот на Советот 4,0, 
- на заменикот на претседателот на Советот 3,7 и 
- на членовите на Советот 3,7. 
 

Член 6 
Платата на членот на Советот се утврдува на начин 

што основицата се множи со утврдениот коефициент 
од членот 5 на овој закон, зголемена за процентот за 
работното искуство, кое се вреднува со 0,5 за секоја за-
почната година на работен стаж, а најмногу до 20%. 

 
III. НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА, ДРУГИ  

НАДОМЕСТОЦИ И ПРИМАЊА 
 

Член 7 
Членот на Советот има право на надоместок на пла-

та за отсуство поради користење на годишен одмор, 
стручно усовршување, за време на боледување и други 
отсуства од работа во согласност со општите прописи 
што ги уредуваат работните односи. 
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Член 8 
Членот на Советот има право на надоместок на 

трошоците поврзани со вршење на неговата функција, 
и тоа: 

- надоместок на трошоци за превоз на член на Сове-
тот кој живее во една, а работи во друга општина, во 
висина на вистинските трошоци за јавен сообраќај, 

- надоместок на трошоци за одвоен живот од се-
мејството во висина утврдена согласно со Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија, ка-
ко и надоместок за превоз за четири повратни патува-
ња од местото каде што ја врши функцијата до местото 
каде што живее, во висина на автобуска карта, доколку 
не користи надоместок за одвоен живот, 

- надоместок за закупнина на стан за членот на Со-
ветот кој има право да користи службен стан согласно 
со закон, доколку не може да му биде обезбеден служ-
бен стан. Надоместокот за закупнина на стан не следу-
ва доколку на членот на Советот му се исплатува надо-
месток на трошоци за одвоен живот, 

- за деновите кога членот на Советот е на службен 
пат, боледување, годишен одмор и отсуство од работа 
по која било основа, надоместокот за одвоен живот не 
се исплатува,  

- надоместокот за селидбени трошоци на членот на 
Советот на кој му следува право на користење на служ-
бен стан се исплатува во висина на вистинските трошо-
ци за превоз на покуќнината. Надоместокот за селидбе-
ни трошоци не следува доколку на членот на Советот 
му се исплатува надоместок на трошоци за одвоен жи-
вот, 

- во случај на смрт на член на Советот на неговото 
семејство му припаѓа парична помош во износ утврден 
согласно со Законот за извршување на Буџетот на Ре-
публика Македонија, 

- во случај на смрт на член на потесното семејство 
со кој живее во заедница (родител, брачен другар, деца 
родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца 
и деца земени на издржување) на членот на Советот, 
му припаѓа парична помош во висина утврдена соглас-
но со Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија и 

- во случај на боледување подолго од шест месеца и 
во случај на потешки последици од елементарни непо-
годи, во смисла на Законот за заштита и спасување, на 
членот на Советот му се исплатува помош во висина од 
една последна исплатена просечна месечна нето плата 
во органот. 

  
Член 9 

(1) Надоместокот на трошоците за службени пату-
вања во земјата и во странство опфаќа: 

а) надоместок за дневница за службено патување во 
земјата без трошоци за ноќевање во износ регулиран 
согласно со Законот за извршување на Буџетот на Ре-
публика Македонија и 

б) надоместок за дневница за службено патување во 
странство се исплатува: 

- 50% од утврдената дневница ако се поднесе сме-
тка за сместување, како и во случај кога сместувањето 
не паѓа на товар на Советот и  

- 20% од утврдената дневница ако трошоците за 
сместување и исхрана не паѓаат на товар на Советот. 

(2) Пресметката на трошоците за службено патува-
ње со дневница  се одредува: 

а) една дневница за секои 24 часа поминати на 
службено патување во странство и ако вкупното пату-
вање трае подолго од 12 часа; 

б) половина дневница за време од 12 часа поминати 
на службено патување во странство, како и во случај 
кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 
8 часа и 

в) трошоците за ноќевање се признаваат во полн из-
нос според приложена сметка за хотелско сместување.  

  
Член 10 

(1) На член на Советот кој ќе оствари право на ста-
росна пензија, му следува пензија во висина утврдена 
со закон. 

(2) Членот на Советот има право на испратнина при 
заминување во пензија во висина на две просечни пла-
ти исплатени во Република Македонија за последните 
три месеца. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

  
Член 11 

Со денот на примената на овој закон престанува да 
важи членот 17-а од Законот за плата и други надоме-
стоци на пратениците на Собранието на Република Ма-
кедонија и другите избрани  и именувани лица во Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 36/90, 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 
121/2007 и 161/2008). 

 
Член 12 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 
2010 година. 

_____________ 
 

L I G J 
PËR RROGAT E ANËTARËVE TË KËSHILLIT 

GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
(1) Me këtë ligj rregullohen sistemi i rrogave, 

kompensimet e rrogës, kompensimet dhe të ardhurat tjera 
të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Republikës së 
Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë: Këshilli). 

(2) Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me anëtarët 
e Këshillit sipas funksionit. 

 
Neni 2 

(1) Anëtari i Këshillit ka të drejtë për rrogë, 
kompensime të rrogës, kompensime dhe të ardhura tjera, 
në pajtim me rëndësinë dhe autoritetin e funksionit të tij. 

(2) Rroga e anëtarit të Këshillit e përcaktuar sipas 
dispozitave të këtij ligji, nuk mund të zvogëlohet me ligj 
tjetër ose vendim të organit shtetëror. 
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Neni 3 
(1) Mjetet për rrogë, kompensime të rrogës, 

kompensime dhe të ardhura tjera të anëtarëve të Këshillit, 
sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, në 
pjesën e dedikuar për financimin e “Pushtetit gjyqësor”. 

(2) Rroga dhe kompensimet tjera të anëtarëve të 
Këshillit llogariten në shumën bruto, ndërsa paguhen  në 
shumën neto me para një herë në muaj në muajin rrjedhës 
për muajin paraprak, e më së voni deri më 15-të në muajin 
rrjedhës. 

 
II. RROGA 

 
Neni 4 

(1) Rroga e anëtarëve të Këshillit, llogaritet në mënyrë 
që baza shumëzohet me koeficientin për llogaritjen e 
rrogës. 

(2) Baza për përcaktimin e rrogës së anëtarëve të 
Këshillit, është rroga mesatare mujore e paguar për të 
punësuar në Republikën e Maqedonisë për vitin paraprak, 
sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës. 

 
Neni 5 

Koeficienti për përcaktimin e rrogave, është: 
- për kryetarin e Këshillit 4,0, 
- për zëvendëskryetarin e Këshillit 3,7 dhe 
- për anëtarët e Këshillit 3,7. 
 

Neni 6 
Rroga e anëtarit të Këshillit, përcaktohet në mënyrë që 

baza shumëzohet me koeficientin e përcaktuar nga neni 5 i 
këtij Ligji, e rritur për përqindjen për përvojën e punës, e 
cila vlerësohet me 0,5 për çdo vit të filluar të përvojës së 
punës, ndërsa më së shumti deri në 20%. 

 
III. KOMPENSIMI I RROGËS, KOMPENSIMET DHE 

TË ARDHURAT TJERA 
 

Neni 7 
Anëtari i Këshillit ka të drejtë kompensimi të rrogës për 

mungesë për shkak të shfrytëzimit të pushimit vjetor, 
përsosjes profesionale, gjatë kohës së pushimit mjekësor 
dhe mungesave tjera nga puna, në pajtim me dispozitat e 
përgjithshme që i rregullojnë marrëdhëniet e punës. 

 
Neni 8 

Anëtari i Këshillit ka  të drejtë kompensimi të 
shpenzimeve të lidhura me  kryerjen e funksionit të tij, si 
vijojnë: 

- kompensimin e shpenzimeve për transport të anëtarit 
të Këshillit i cili jeton në një komunë ndërsa punon në një 
tjetër, në lartësi të shpenzimeve reale në komunikacionin 
publik, 

- kompensimin e shpenzimeve për jetë të ndarë  nga 
familja, në lartësi të përcaktuar në pajtim me Ligjin për 
realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, si dhe 
kompensimin e transportit për katër udhëtime kthyese nga 
vendi ku e ushtron funksionin deri në vendin ku jeton, në 
lartësi të biletës së autobusit, nëse nuk shfrytëzon 
kompensim për jetë të ndarë, 

- kompensimin e qirasë së banesës për anëtarin e 
Këshillit i cili ka të drejtë të shfrytëzojë banesë zyrtare në 
pajtim me ligjin, nëse nuk mund t’i sigurohet banesë 

zyrtare. Kompensimi i qirasë së banesës nuk i takon nëse 
anëtarit të Këshillit i paguhet kompensimi i shpenzimeve 
për jetë të ndarë, 

- për ditët kur anëtari i Këshillit ndodhet në udhëtim 
zyrtar, pushim mjekësor, pushim vjetor dhe mungon nga 
puna në çfarëdo baze, kompensimi për jetë të ndarë nuk 
paguhet, 

- kompensimi për shpenzime të shpërnguljes së anëtarit 
të Këshillit të cilit i takon e drejta e shfrytëzimit të banesës 
zyrtare, paguhet në lartësi të shpenzimeve reale për 
transport të orendive. Kompensimi për shpenzime të 
shpërnguljes nuk i takon, nëse anëtarit të Këshillit i 
paguhet kompensim për jetë të ndarë, 

- në rast të vdekjes së anëtarit të Këshillit, familjes së 
tij i takon ndihmë me para në shumën e përcaktuar në 
pajtim me Ligjin për realizimin e Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë, 

- në rast të vdekjes së anëtarit më të ngushtë të familjes 
me të cilin jeton në bashkësi (prind, bashkëshort, fëmijë të 
lindur në martesë ose jashtë martese, fëmijë të birësuar, 
fëmijë të adoptuar dhe fëmijë të marrë në përkujdesje), 
anëtarit të Këshillit i takon ndihmë me para në lartësi të 
përcaktuar në pajtim me Ligjin për realizimin e Buxhetit të 
Republikës së Maqedonisë, 

- në rast të pushimit mjekësor më shumë se gjashtë 
muaj dhe në rast të pasojave më të rënda nga fatkeqësitë 
elementare, sipas Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim, anëtarit 
të Këshillit i paguhet ndihmë në lartësinë e një rroge të 
fundit mesatare mujore të paguar neto në organin. 

 
Neni 9 

(1) Kompensimi i shpenzimeve për udhëtime zyrtare në 
vend dhe jashtë vendit, i përfshin: 

a) kompensimin për mëditje për udhëtim zyrtar në vend 
pa shpenzimet e fjetjes, në shumë të përcaktuar në pajtim 
me Ligjin për realizimin e Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë dhe  

b) kompensimi për mëditje për udhëtim zyrtar jashtë 
vendit, paguhet: 

- 50% nga mëditja e përcaktuar nëse dorëzohet llogaria 
për vendosje, si dhe në rast kur vendosja nuk bie në llogari 
të Këshillit dhe  

- 20% nga mëditja e përcaktuar, nëse shpenzimet për 
vendosje dhe ushqim nuk bien në llogari të Këshillit. 

(2) Llogaritja e shpenzimeve për udhëtim zyrtar me 
mëditje, përcaktohet: 

a) një mëditje për çdo 24 orë të kaluara në udhëtim 
zyrtar jashtë vendit, dhe nëse udhëtimi i përgjithshëm zgjat 
më shumë se 12 orë; 

b) gjysmë mëditje për kohën prej 12 orësh të kaluara në 
udhëtim zyrtar jashtë vendit, si dhe në rast kur pjesa tjetër e 
kohës në vazhdimësi është më e gjatë se 8 orë dhe  

v) shpenzimet e fjetjes pranohen në shumë të plotë, 
sipas llogarisë së dorëzuar për vendosje në hotel. 

 
Neni 10 

(1) Anëtarit të Këshillit i cili do ta realizojë të drejtën e 
pensionit sipas pleqërisë, i takon pensioni në lartësi të 
përcaktuar me ligj. 

(2) Anëtari i Këshillit ka të drejtë pagese të njëhershme 
gjatë shkuarjes në pension, në lartësinë e dy rrogave 
mesatare të paguara në Republikën e Maqedonisë për tre 
muajt e fundit. 



19 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 139 - Стр. 5 

IV. DISPOZITAT KALIMTARE DHE 
PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 11 

Me ditën e zbatimit të këtij ligji, shfuqizohet neni 17-a i 
Ligjit për rrogat dhe kompensimet tjera të deputetëve të 
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe personave tjerë 
të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë 
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 36/90, 
38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007 dhe 161/2008). 

 
Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do 
të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2010. 

_____________ 
2708. 

Врз основа на член 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 ПЛАТИТЕ 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ 

ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за платите на членовите на 

Советот на јавните обвинители на Република Македо-
нија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 ноември 2009 година. 

 
        Бр. 07-4777/1                              Претседател 
16 ноември 2009 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 ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА 

ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

(1) Со овој закон се уредуваат системот на плати, 
надомeстоците на плата, други надоместоци и примања 
на членовите на Советот на јавните обвинители на Ре-
публика Македонија (во натaмошниот текст: Советот). 

(2) Одредбите  на овој закон не се однесуваат на 
членовите на Советот по функција. 

 
Член 2 

(1) Членот на Советот има право на плата, надоме-
стоци на плата, други надоместоци и примања соодвет-
ни на значењето и угледот на неговата функција. 

(2) Платата на членот на Советот, утврдена според 
одредбите на овој закон, не може да биде намалена со 
друг закон или одлука на државен орган. 

 
Член 3 

(1) Средствата за плата, надоместоци на плата, дру-
ги надоместоци  и примања на членовите на Советот се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

(2) Платата и другите надоместоци на членот на Со-
ветот се пресметуваaт во бруто износ, а се исплатуваат 
во нето паричен износ еднаш месечно во тековниот ме-
сец за претходниот месец, а најдоцна до 15 во тековни-
от месец.  

 
II. ПЛАТА 

 
Член 4 

(1) Платата на членовите на Советот на јавните об-
винители се пресметува на начин што основицата се 
множи со коефициентот за пресметување на платата. 

(2) Основицата за утврдување на платата на члено-
вите на Советот на јавните обвинители е просечна исп-
латена месечна плата по вработен во Република Маке-
донија за претходната година, според податоците на 
Државниот завод за статистика. 

 
Член 5 

Коефициентот за утврдување на платите изнесува: 
- на претседателот на Советот 4,0, 
- на заменикот на претседателот на Советот 3,7 и 
- на членовите на Советот 3,7. 
 

Член 6 
Платата на членот на Советот се утврдува на начин 

што основицата се множи со утврдениот коефициент 
од членот 5 на овој закон, зголемена за процентот за 
работното искуство, кое се вреднува со 0,5 за секоја за-
почната година на работен стаж, а најмногу до 20%. 

 
III. НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА, ДРУГИ  

НАДОМЕСТОЦИ И ПРИМАЊА 
 

Член 7 
Членот на Советот има право на надоместок на пла-

та за отсуство поради користење на годишен одмор, 
стручно усовршување, за време на боледување и други 
отсуства од работа во согласност со општите прописи 
што ги уредуваат работните односи. 

     
Член 8 

Членот на Советот има право на надоместок на тро-
шоците поврзани со вршење на неговата функција, и 
тоа: 

- надоместок на трошоци за превоз на член на Сове-
тот кој живее во една, а работи во друга општина, во 
висина на вистинските трошоци во јавниот сообраќај, 

- надоместок на трошоци за одвоен живот од се-
мејството во висина утврдена согласно со Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија, ка-
ко и надоместок за превоз за четири повратни патува-
ња од местото каде што ја врши функцијата до местото 
каде што живее, во висина на автобуска карта, доколку 
не користи надоместок за одвоен живот, 
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- надоместок за закупнина на стан за членот на Со-
ветот кој има право да користи службен стан согласно 
со закон, доколку не може да му биде обезбеден служ-
бен стан. Надоместокот за закупнина на стан не следу-
ва доколку на членот на Советот му се исплатува надо-
месток на трошоци за одвоен живот, 

- за деновите кога членот на Советот е на службен 
пат, боледување, годишен одмор и отсуство од работа 
по која било основа, надоместокот за одвоен живот не 
се исплатува,  

- надоместокот за селидбени трошоци на членот на 
Советот на кој му следува право на користење на служ-
бен стан се исплатува во висина на вистинските трошо-
ци за превоз на покуќнината. Надоместокот за селидбе-
ни трошоци не следува доколку на членот на Советот 
му се исплатува надоместок на трошоци за одвоен жи-
вот, 

- во случај на смрт на член на Советот на неговото 
семејство му припаѓа парична помош во износ утврден 
согласно со Законот за извршување на Буџетот на Ре-
публика Македонија, 

- во случај на смрт на член на потесното семејство 
со кој живее во заедница (родител, брачен другар, деца 
родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца 
и деца земени на издржување) на членот на Советот му 
припаѓа парична помош во висина утврдена согласно 
Законот за извршување на Буџетот на Република Маке-
донија и 

- во случај на боледување подолго од шест месеца и 
во случај на потешки последици од елементарни непо-
годи, во смисла на Законот за заштита и спасување, на 
членот на Советот му се исплатува помош во висина од 
една последна исплатена просечна месечна нето плата 
во органот. 

 
Член 9 

(1) Надоместокот на трошоците за службени пату-
вања во земјата и во странство опфаќа: 

а) надоместок за дневница за службено патување во 
земјата без трошоци за ноќевање во износ утврден сог-
ласно Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија и 

б) надоместок за дневница за службено патување во 
странство се исплатува: 

- 50% од утврдената дневница ако се поднесе сме-
тка за сместување, како и во случај кога сместувањето 
не паѓа на товар на Советот и  

- 20% од утврдената дневница ако трошоците за 
сместување и исхрана не паѓаат на товар на Советот. 

(2) Пресметката на трошоците за службено патува-
ње со дневница  се одредува: 

а) една дневница за секои 24 часа поминати на 
службено патување во странство и ако вкупното пату-
вање трае подолго од 12 часа; 

б) половина дневница за време од 12 часа поминати 
на службено патување во странство, како и во случај 
кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 
8 часа и 

в) трошоците за ноќевање се признаваат во полн из-
нос според приложена сметка за хотелско сместување. 

Член 10 
(1) На член на Советот кој ќе оствари право на ста-

росна пензија му следува пензија во висина утврдена 
со закон. 

(2) Членот на Советот има право на испратнина при 
заминување во пензија во висина на две просечни пла-
ти исплатени во Република Македонија за последните 
три месеца. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

  
Член 11 

Со денот на примената на овој закон, престануваат 
да важат одредбите од членовите 15, 16, 17 и 17-б на 
Законот за плата и други надоместоци на пратениците 
на Собранието на Република Македонија и другите из-
брани и именувани лица во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/90, 
38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007 и 161/2008), кој 
се однесува на јавните обвинители и замениците јавни 
обвинители во соодветните јавни обвинителства. 

 
Член 12 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 
2010 година. 

____________ 
 

L I G J 
PËR RROGAT E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË 
PROKURORËVE PUBLIKË TË REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
(1) Me këtë ligj rregullohen sistemi i rrogave, 

kompensimet e rrogës, kompensimet dhe të ardhurat tjera 
të anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë të 
Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë: Këshilli). 

(2) Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me anëtarët 
e Këshillit sipas funksionit. 

 
Neni 2 

(1) Anëtari i Këshillit ka të drejtë për rrogë, 
kompensime të rrogës, kompensime dhe të ardhura tjera, 
në pajtim me rëndësinë dhe autoritetin e funksionit të tij. 

(2) Rroga e anëtarit të Këshillit e përcaktuar sipas 
dispozitave të këtij ligji, nuk mund të zvogëlohet me ligj 
tjetër ose vendim të organit shtetëror. 

 
Neni 3 

(1) Mjetet për rrogë, kompensime të rrogës, 
kompensime dhe të ardhura tjera të anëtarëve të Këshillit, 
sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 

(2) Rroga dhe kompensimet tjera të anëtarëve të 
Këshillit llogariten në shumën bruto, ndërsa paguhen  në 
shumën neto me para një herë në muaj në muajin rrjedhës 
për muajin paraprak, e më së voni deri më 15-të në muajin 
rrjedhës. 
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II. RROGA 
 

Neni 4 
(1) Rroga e anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve 

Publikë, llogaritet në mënyrë që baza shumëzohet me 
koeficientin për llogaritjen e rrogës. 

(2) Baza për përcaktimin e rrogës së anëtarëve të 
Këshillit të Prokurorëve Publikë, është rroga mesatare 
mujore e paguar për të punësuar në Republikën e 
Maqedonisë për vitin paraprak, sipas të dhënave të Entit 
Shtetëror të Statistikës. 

 
Neni 5 

Koeficienti për përcaktimin e rrogave, është: 
- për kryetarin e Këshillit 4,0, 
- për zëvendëskryetarin e Këshillit 3,7 dhe 
- për anëtarët e Këshillit 3,7. 
 

Neni 6 
Rroga e anëtarit të Këshillit, përcaktohet në mënyrë që 

baza shumëzohet me koeficientin e përcaktuar nga neni 5 i 
këtij Ligji, e rritur për përqindjen për përvojën e punës, e 
cila vlerësohet me 0,5 për çdo vit të filluar të përvojës së 
punës, ndërsa më së shumti deri në 20%. 

 
III. KOMPENSIMI I RROGËS, KOMPENSIMET DHE 

TË ARDHURAT TJERA 
 

Neni 7 
Anëtari i Këshillit ka të drejtë kompensimi të rrogës për 

mungesë për shkak shfrytëzimit të pushimit vjetor, 
përsosjes profesionale, gjatë kohës së pushimit mjekësor 
dhe mungesave tjera nga puna, në pajtim me dispozitat e 
përgjithshme që i rregullojnë marrëdhëniet e punës. 

 
Neni 8 

Anëtari i Këshillit ka  të drejtë për kompensimin e 
shpenzimeve të lidhura me  kryerjen e funksionit të tij, si 
vijon: 

- kompensimin e shpenzimeve për transport të anëtarit 
të Këshillit i cili jeton në një komunë ndërsa punon në një 
tjetër, në lartësi të shpenzimeve reale në komunikacionit 
publik, 

- kompensimin e shpenzimeve për jetë të ndarë  nga 
familja, në lartësi të përcaktuar në pajtim me Ligjin për 
realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, si dhe 
kompensimin e transportit për katër udhëtime kthyese nga 
vendi ku e ushtron funksionin deri në vendin ku jeton, në 
lartësi të biletës së autobusit, nëse nuk shfrytëzon 
kompensim për jetë të ndarë, 

- kompensimin e qirasë së banesës për anëtarin e 
Këshillit i cili ka të drejtë të shfrytëzojë banesë zyrtare në 
pajtim me ligjin, nëse nuk mund t’i sigurohet banesë 
zyrtare. Kompensimi për qira të banesës nuk i takon, nëse 
anëtarit të Këshillit i paguhet kompensimi i shpenzimeve 
për jetë të ndarë, 

- për ditët kur anëtari i Këshillit ndodhet në udhëtim 
zyrtar, pushim mjekësor, pushim vjetor dhe mungon nga 
puna në çfarëdo baze, kompensimi për jetë të ndarë nuk 
paguhet, 

- kompensimi për shpenzime të shpërnguljes të anëtarit 
të Këshillit të cilit i takon e drejta e shfrytëzimit të banesës 
zyrtare, paguhet në lartësi të shpenzimeve reale për 

transport të orendive. Kompensimi për shpenzime të 
shpërnguljes nuk i takon, nëse anëtarit të Këshillit i 
paguhet kompensimi për jetë të ndarë, 

- në rast të vdekjes së anëtarit të Këshillit, familjes së 
tij i takon ndihmë me para në shumën e përcaktuar në 
pajtim me Ligjin për realizimin e Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë, 

- në rast të vdekjes së anëtarit më të ngushtë të familjes 
me të cilin jeton në bashkësi (prind, bashkëshort, fëmijë të 
lindur në martesë ose jashtë martese, fëmijë të birësuar, 
fëmijë të adoptuar dhe fëmijë të marrë në përkujdesje), 
anëtarit të Këshillit i takon ndihmë me para në shumë të 
përcaktuar në pajtim me Ligjin për realizimin e Buxhetit të 
Republikës së Maqedonisë dhe 

- në rast të pushimit mjekësor më shumë se gjashtë 
muaj dhe në rast të pasojave më të rënda nga fatkeqësitë 
elementare, sipas Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim, anëtarit 
të Këshillit i paguhet ndihmë në lartësinë e një rroge të 
fundit mesatare mujore të paguar neto në organin. 

 
Neni 9 

(1) Kompensimi i shpenzimeve për udhëtime zyrtare në 
vend dhe jashtë vendit, i përfshin: 

a) kompensimin për mëditje për udhëtim zyrtar në vend 
pa shpenzimet e fjetjes, në shumë të përcaktuar në pajtim 
me Ligjin për realizimin e Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë dhe  

b) kompensimi për mëditje për udhëtim zyrtar jashtë 
vendit, paguhet: 

- 50% nga mëditja e përcaktuar nëse dorëzohet llogaria 
për vendosje, si dhe në rast kur vendosja nuk bie në llogari 
të Këshillit dhe  

- 20% nga mëditja e përcaktuar, nëse shpenzimet për 
vendosje dhe ushqim nuk bien në llogari të Këshillit. 

(2) Llogaritja e shpenzimeve për udhëtim zyrtar me 
mëditje, përcaktohet: 

a) një mëditje për çdo 24 orë të kaluara në udhëtim 
zyrtar jashtë vendit, dhe nëse udhëtimi i përgjithshëm zgjat 
më shumë se 12 orë; 

b) gjysmë mëditje për kohën prej 12 orësh të kaluara në 
udhëtim zyrtar jashtë vendit, si dhe në rast kur pjesa tjetër e 
kohës në vazhdimësi është më e gjatë se 8 orë dhe  

v) shpenzimet e fjetjes pranohen në shumë të plotë, 
sipas llogarisë së dorëzuar për vendosje në hotel. 

 
Neni 10 

(1) Anëtarit të Këshillit i cili do ta realizojë të drejtën e 
pensionit sipas pleqërisë, i takon pension në lartësi të 
përcaktuar me ligj. 

(2) Anëtari i Këshillit ka të drejtë pagese të njëhershme 
gjatë shkuarjes në pension, në lartësinë e dy rrogave 
mesatare të paguara në Republikën e Maqedonisë për tre 
muajt e fundit. 

 
IV. DISPOZITAT KALIMTARE DHE 

PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 11 
Me ditën e zbatimit të këtij ligji, shfuqizohen dispozitat 

e neneve 15, 16, 17 dhe 17-b të Ligjit për rrogat dhe 
kompensimet tjera të deputetëve të Kuvendit të Republikës 
së Maqedonisë dhe personave tjerë të zgjedhur dhe të 
emëruar në Republikën e Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e 
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Republikës së Maqedonisë numër 36/90, 38/91, 23/97, 
37/2005, 84/2005, 121/2007 dhe 161/2008), i cili ka të bëjë 
me prokurorët publikë dhe zëvendësprokurorët publikë në 
prokuroritë publike përkatëse. 

 
Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do 
të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2010. 

_____________ 
2709. 

Врз основа на член 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  

НОТАРИЈАТОТ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за нотаријатот, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 ноември 2009 година. 

 
        Бр. 07-4778/1                              Претседател 
16 ноември 2009 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 НОТАРИЈАТОТ 
 

Член 1 
Во Законот за нотаријатот („Службен весник на Ре-

публика Македонија” брoj 55/2007 и 86/2008), во чле-
нот 13 став (7) по зборот „нотарот” се додаваат зборо-
вите: „како и начинот на нивното издавање и одзема-
ње”. 

 
Член 2 

Во членот 36 ставот (6) се менува и гласи: 
„Формата и начинот на пишување и одбележување 

на нотарските исправи, ги пропишува министерот за 
правда.”  

 
Член 3 

По членот 74 се додава нов наслов и нов член 74-а, 
кои гласат:     

 
„Акт за начинот на потврдување на фактите и изјавите 

 
Член 74-а 

Формата и начинот на потврдување на фактите и 
изјавите ги пропишува министерот за правда.”    

Член 4 
Во членот 91 ставот (5) се менува и гласи: 
„Видот, содржината, формата, начинот на водењето 

и чувањето на актите, уписниците, книгите и именици-
те на нотарот, начинот на примање и чување на нотар-
ските исправи и предметите од вредност и нивното из-
давање и преземање, како и преземање на други фор-
мални дејствија ги пропишува министерот за правда.”    

                            
Член 5 

Во насловот на членот 112 пред зборот „работење-
то” се додаваат зборовите: „законитоста на”. 

Во ставот (2) по зборот „министерот” зборовите: 
„може да” се бришат. 

Ставот (7) се менува и гласи:   
„По спроведениот надзор Комисијата формирана од 

министерот составува записник од кој еден примерок, 
во рок од 60 дена од денот на завршениот надзор, за-
должително се доставува само до нотарот над чие ра-
ботење е извршен надзор и еден до Нотарската комо-
ра.“ 

Во ставот (8) точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „согласно со ставовите (2), (3), (4), 
(6) и (7) од овој член”. 

 
Член 6 

По насловот на Делот XIV “Награда за работа и на-
доместок на трошоците“ се додава нов член 137-а, кој 
гласи:  

 
„Член 137-а 

(1) Нотарот има право на награда за работа и надо-
месток на трошоците во вршењето на службените дејс-
твија во согласност со Нотарската тарифа која ја доне-
сува Нотарската комора врз основа на претходна сог-
ласност на министерот за правда. 

(2) Наградата на нотарите од ставот (1) на овој член 
се определува: 

1) според вредноста, сложеноста и видот на нотар-
ската исправа и 

2) според времето и местото потребно за подгото-
вка и вршење на одредени службени дејствија. 

(3) Трошоците на нотарот за извршените службени 
дејствија се определуваат според реално направените 
трошоци за изработка на одделни нотарски исправи, 
трошоците за службените дејствија преземени надвор 
од нотарската канцеларија и трошоците за превоз.”  

 
Член 7 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN  

E LIGJIT PËR NOTERI 
 

Neni 1 
Në Ligjin për noteri (“Gazeta zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë“ numër 55/2007 dhe 86/2008), në nenin 13, 
paragrafi (7), pas fjalës “noterit” shtohen fjalët: “si dhe 
mënyra e dhënies dhe heqjes së tyre”. 

 
Neni 2 

Në nenin 36, paragrafi (6) ndryshohet si vijon: 
“Formën dhe mënyrën e shkrimit dhe shënimit të 

dokumenteve të noterit, i përcakton ministri i Drejtësisë.“  
 

Neni 3 
Pas nenit 74, shtohet titulli i ri dhe neni i ri 74-a, si 

vijojnë: 
   

„Akti për mënyrën e vërtetimit të fakteve dhe deklaratave 
 

Neni 74-a 
Formën dhe mënyrën e vërtetimit të fakteve dhe 

deklaratave, i përcakton ministri i Drejtësisë.” 
 

Neni 4 
Në nenin 91, paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
„Llojin, përmbajtjen, formën, mënyrën e mbajtjes dhe 

ruajtjes së akteve, fletëregjistrimeve, librave dhe listave 
emërore të noterit, mënyrën e pranimit dhe ruajtjes së 
dokumenteve dhe sendeve me vlerë të noterit, dhe lëshimit 
dhe ndërmarrjes së tyre, si dhe ndërmarrjes së veprimeve 
tjera formale, i përcakton ministri i Drejtësisë.” 

 
Neni 5 

Në titullin e nenit 112 para fjalës “punës” shtohen 
fjalët: “ligjshmërinë e”. 

Në paragrafin (2) pas fjalës “ministri”, fjalët “mund të“ 
shlyhen.  

Paragrafi (7), ndryshohet si vijon: 
„Pas mbikëqyrjes së kryer, Komisioni i formuar nga 

ministri përpilon procesverbal, prej të cilit një ekzemplar 
në afat prej 60 ditësh nga dita e kryerjes së mbikëqyrjes, 
obligativisht i dorëzohet vetëm noterit mbi punën e të cilit 
është kryer mbikëqyrja, dhe një Odës së Noterëve.  

Në paragrafin (8) pika zëvendësohet me presje dhe 
shtohen fjalët: ”në pajtim me paragrafët (2), (3), (4), (6) 
dhe (7) të këtij neni”.  

 
Neni 6 

Pas titullit të pjesës XIV “Shpërblimi për punë dhe 
kompensimi i shpenzimeve, shtohet nen i ri 137-a, si vijon: 

 
„Neni 137-a 

(1) Noteri ka të drejtë shpërblimi për punë dhe 
kompensimi të shpenzimeve në kryerjen e veprimeve 
zyrtare, në pajtim me Tarifën e noterit të cilën e miraton 
Oda e Noterëve, në bazë të pajtimit paraprak të ministrit të 
Drejtësisë. 

(2) Shpërblimi i noterëve nga paragrafi (1) i këtij neni, 
përcaktohet: 

1) sipas vlerës, ndërlikimit dhe llojit të dokumentit të 
noterit dhe 

2) sipas kohës dhe vendit të nevojshëm, për përgatitjen 
dhe kryerjen e veprimeve të caktuara zyrtare. 

(3) Shpenzimet e noterit për veprimet e kryera zyrtare, 
përcaktohen sipas shpenzimeve të bëra reale për përpilimin 
e dokumenteve të veçanta të noterit, shpenzimeve për 
veprime zyrtare të ndërmarra jashtë zyrës së noterit dhe 
shpenzimeve për transport.” 

 
Neni 7 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, do të 
miratohen në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligj. 

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.           

____________ 
2710. 

Врз основа на член 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 
СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за сопственост и други стварни права, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 16 ноември 2009 година. 
 

        Бр. 07-4779/1                              Претседател 
16 ноември 2009 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 СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ 

ПРАВА 
 

Член 1 
Во Законот за сопственост и други стварни права 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/2001 и 92/2008), членот 245 се менува и гласи: 

„Странски физички и правни лица резиденти на др-
жави членки на Европската унија и на ОЕЦД, можат да 
стекнат право на сопственост и право на долготраен за-
куп на градежно земјиште на територијата на Републи-
ка Македонија под исти услови како и домашни правни 
и физички лица државјани на Република Македонија. 

Странски физички и правни лица резиденти на др-
жави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД, 
можат да стекнат право на сопственост и право на дол-
готраен закуп на градежно земјиште на територијата на 
Република Македонија под услови на реципроцитет.“ 



Стр. 10 - Бр. 139 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 ноември 2009 
 

Член 2 
По членот 252 се додава нов член 252-а, кој гласи: 
 

„Член 252-а 
Агенцијата за катастар на недвижности е должна во 

рок од пет дена од извршениот упис на правото на 
сопственост на странско лице, податоците да ги доста-
ви до Министерството за финансии и Министерството 
за транспорт и врски заради водење на евиденција.“ 

 
Член 3 

Членот 6 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за сопственост и други стварни права 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
92/2008) се брише. 

 
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 PRONËSI DHE TË DREJTA TJERA REALE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për pronësi dhe të drejta tjera reale (“Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 18/2001 dhe 
92/2008) neni 245 ndryshohet si vijon: 

„Personat e huaj fizikë dhe juridikë rezidentë të 
shteteve anëtare të Unionit Evropian dhe të OECD-së, 
mund ta marrin të drejtën e pronësisë dhe të drejtën e 
qirasë afatgjate të truallit ndërtimor në territorin e 
Republikës së Maqedonisë, me kushte të njëjta si edhe 
personat vendas juridikë dhe fizikë shtetas të Republikës së 
Maqedonisë. 

Personat e huaj fizikë dhe juridikë rezidentë të shteteve 
të cilat nuk janë anëtare të Unionit Evropian dhe të OECD-
së, mund ta marrin të drejtën e pronësisë dhe të drejtën e 
qirasë afatgjate të truallit ndërtimor në territorin e 
Republikës së Maqedonisë, në kushte të reciprocitetit.” 

 
Neni 2 

Pas nenit 252 shtohet nen i ri 252-a, si vijon: 
 

„Neni 252-a 
Agjencia për kadastër të patundshmërive, obligohet që 

në afat prej pesë ditësh nga regjistrimi i kryer i së drejtës së 
pronësisë së personit të huaj, të dhënat t’ia dërgojë 
Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Transportit dhe 
Lidhjeve, për udhëheqjen e evidencës.” 

 
Neni 3 

Neni 6 i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 
për pronësi dhe të drejta tjera reale (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 92/2008) shlyhet. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

2711. 
Врз основа на член 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 ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ 

ДАНОК НА ДОХОД 
 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за персоналниот данок на доход, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 ноември 2009 година. 

 
        Бр. 07-4780/1                              Претседател 
16 ноември 2009 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 

 
Член 1 

Во Законот за персоналниот данок на доход („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 
70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 2/2002, 44/2002, 
96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 160/2007,  159/2008 
и 20/2009), во членот 6  по точката  5 се додава нова точ-
ка 5-а, која гласи: 

„5-а) надоместок на трошоци за службени патувања 
(трошоци за превоз, сместување и исхрана) при патува-
ње на државните репрезентации и спортските клубови 
на официјални првенства и други меѓународни натпре-
вари;". 

 
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 PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIMIN 

PERSONAL MBI TË  ARDHURAT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tatimin personal mbi të ardhurat (“Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 80/93, 3/94, 
70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 2/2002, 44/2002, 
96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 160/2007, 159/2008 
dhe 20/2009), në nenin 6 pas pikës 5 shtohet pikë e re 5-a, si 
vijon: 
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„5-a) kompensimit të shpenzimeve për udhëtime 
zyrtare (shpenzimeve për transport, vendosje dhe ushqim) 
gjatë udhëtimit të skuadrave kombëtare dhe klubeve 
sportive shtetërore në kampionate zyrtare dhe në gara tjera 
ndërkombëtare;”. 

 
„Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

____________ 
2712. 

Врз основа на член 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 ТЕХ-
НОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за технолошки индустриски развојни зо-
ни, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 ноември 2009 година. 

 
        Бр. 07-4781/1                              Претседател 
16 ноември 2009 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 ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  
РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
Член 1 

Во Законот за технолошки индустриски развојни 
зони („Службен весник на Република Македонија” брoj 
14/2007, 103/2008, 130/2008), во членот 4 став (1) точка 
7  по зборот “договор“ се додаваат зборовите: “за вр-
шење дејност“, а по зборот “зона“ точката се брише и 
се додаваат зборовите: “и му е издадено решение за ра-
бота“. 

Во точката 8 по зборот “противвредност“ точката 
се брише и се додаваат зборовите: “и кои не се во сопс-
твеност од 25% или повеќе од капиталот или гласачки-
те права на едно претпријатие, или здружени од повеќе 
претпријатија, кои спаѓаат надвор од дефиницијата за 
мали и средни претпријатија“. 

Во точката 13 последната реченица се менува и гла-
си: „Во секој случај, како претпријатие со потешкотии 
се смета претпријатието за кое е јасно дека не може да 
закрепне преку неговите ресурси или со фондови кои 
ги добива од неговите сопственици/акционери или од 
пазарни извори.“ 

Член 2 
Пред членот 4-а се додава нов поднаслов кој гласи: 

„ОБЕМ НА ДРЖАВНА ПОМОШ“. 
 

Член 3 
Во членот 4-а по ставот (5) се додаваат четири нови 

става (6), (7), (8) и (9), кои гласат: 
„(6) Почетните инвестициони проекти со оправдани 

трошоци над 50 милиони евра во денарска противвред-
ност, посебно се нотифицираат до Комисијата за за-
штита на конкуренцијата.  

(7) Интензитетот на помош за инвестиционите про-
екти од ставот (6) на овој закон може да изнесува: 

- 100% од максималниот интензитет на регионална 
помош - за делот на оправданите трошоци во висина до 
50 милиони евра во денарска противвредност, 

- 50% од максималниот интензитет на регионална 
помош - за делот на оправданите трошоци во висина од 
50 до 100 милиони евра во денарска противвредност и 

- 34% од максималниот интензитет на регионална 
помош - за делот на оправдани трошоци кои надмину-
ваат 100 милиони евра во денарска противвредност. 

(8) Одредбите од ставот (7) на овој член се приме-
нуваат за проекти за кои почетната инвестиција е ос-
тварена во период од три години од една или повеќе 
компании и содржи материјални средства поврзани на 
економски неделив начин. 

(9) Регионалната помош ги содржи поволностите 
опишани во членот 5 став (1) точки 1 и 2 и членовите 6, 
7 и 8 од овој закон. Кумулацијата на помошта предви-
дена во членот 5 став (1) точки 1 и 2 и членовите 6, 7 и  
8 од овој закон не може да го надмине интензитетот на 
помош предвиден во ставот (1) на овој член.“ 

Во ставот (6) кој станува став (10) точката на крајот 
од реченицата се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: “за истите оправдани трошоци“. 

Ставот (7) кој станува став (11) се менува и гласи: 
„(11) Во име на Владата на Република Македонија, 

како давател на државна помош,  Агенцијата за стран-
ски инвестиции на Република Македонија склучува до-
говор во кој е определена државната помош која се до-
делува на корисникот на зоната, согласно со овој закон, 
за кои договори  Владата на Република Македонија да-
ва претходна согласност.“ 

Ставот (8) кој станува став (12) се менува и гласи: 
„(12) Давателите на државна помош се должни сог-

ласно сo овој закон секоја година до 28 февруари да до-
ставуваат до Агенцијата за странски инвестиции на Ре-
публика Македонија информации за доделената држав-
на помош, за изминатата година. Агенцијата за стран-
ски инвестиции на Република Македонија доставува до 
Собранието на Република Македонија и до Дирекција-
та за технолошки индустриски развојни зони вкупна 
информација за доделената државна помош, за измина-
тата година.” 

Ставот (9) станува став (13). 
 

Член 4 
Во членот 5 став (1) првата реченица се менува и 

гласи: “Под условите и во границите утврдени во чле-
нот 4-а од овој закон, даночниот обврзник, корисник на 
зоната, подлежи на ослободувања и олеснувања од пла-
ќање на:“. 
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Во точката 1 по зборот “зоната“ се додаваат зборо-
вите: “но не подолго од две години, по годината на до-
бивање на решението за работа“. 

Точката 2 се менува и гласи: 
„2) персонален данок на доход на примањата по ос-

нов на платите на вработените лица, за период од десет 
години од започнувањето на вршење на дејност во зо-
ната, односно од првиот месец во кој корисникот ќе из-
врши исплата на плата, без разлика на бројот на врабо-
тените лица кај корисникот, под услови утврдени со 
овој закон;“. 

 
Член 5 

Во членот 6 ставот (1) се менува и гласи:  
„Под условите и во границите утврдени во членот 

4-а од овој закон, корисникот на зоната, подлежи на ца-
рински ослободувања и олеснувања согласно со одред-
бите на Царинскиот закон, освен ако поинаку не е уре-
дено со овој закон.“ 

 
Член 6 

Во членот 6-а став (3) алинеја 1 процентот 10 се за-
менува со зборовите: „10 процентни поени“, а процентот 
20 се заменува со зборовите: „20 процентни поени“.  

Во алинеите 2 и 3 процентот 10 се заменува со збо-
ровите: „10 процентни поени“. 

 
Член 7 

Во членот 7 став (1) воведната реченица се менува 
и гласи: “Под условите и во границите утврдени во 
членот 4-а од овој закон, корисникот на зоната ослобо-
дувањата и олеснувањата утврдени во членовите 5 и 6 
од овој закон ги остварува за вршење на:“. 

 
Член 8 

Во членот 8 став (1) воведната реченица се менува 
и гласи: “Под условите и во границите утврдени во 
членот 4-а од овој закон, корисникот на зоната кој вр-
ши некоја од дејностите утврдени во членот 7 од овој 
закон, ги остварува и следниве погодности:“. 

Tочката 2 се менува и гласи: 
„2) во случај кога локалната самоуправа учествува 

во уредување на градежното земјиште, надоместокот за 
уредување на градежното земјиште за кој се ослободе-
ни корисниците на зоната го надоместува Владата на 
Република Македонија во корист на едниците на ло-
калната самоуправа;“. 

Во точката 4 по алинијата 5 реченицата се менува и 
гласи: “За исполнување на условите од точката 4 на 
овој став, на предлог на Агенцијата за странски инве-
стиции на Република Македонија, одлучува Владата на 
Република Македонија, во постапка утврдена во членот 
8-а од овој закон.“  

 
Член 9 

По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи: 
 

„Постапка за доделување на државна помош 
 

Член 8-а 
(1) Договор за доделување на државна помош може 

да се склучи само под услов ако претпријатието на кое 
ќе му се додели државна помош до Агенцијата за 

странски инвестиции на Република Македонија доста-
ви писмо за намери, регистрација на претпријатието во 
Република Македонија и деловен план. 

(2) Деловниот план од ставот (1) на овој член се со-
стои од следниве елементи: 

- опис на компанијата, консолидирани финансиски 
извештаи за последните три години и преглед на биз-
нис активностите планирани да се вршат во техноло-
шките индустриски развојни зони, 

- локација и површина на бараната земјишна парце-
ла, 

- период на започнување и завршување на градбата 
и период на започнување на производството, 

- вкупен износ на инвестицијата, 
- вкупен број на нови вработувања, квалификации 

на вработените, динамика на вработување за период од 
десет години, 

- план на приходи и добивка за период од десет го-
дини, 

- план за идно проширување и 
- локација на пазарот. 
(3) Агенцијата за странски инвестиции на Републи-

ка Македонија има обврска во рок од десет дена од до-
ставувањето на деловниот план од страна на претприја-
тието до Владата на Република Македонија да го до-
стави деловниот план од ставот (2) на овој член, со 
предлог за доделување на државна помош.  

(4) Владата на Република Македонија одлучува за 
доделување на државна помош на претпријатието во 
рок од 30 дена од денот на доставувањето на предлогот 
од Агенцијата за странски инвестиции на Република 
Македонија од ставот (3) на овој член.“ 

 
Член 10 

Во членот 9 став (1) во воведната реченица по збо-
рот “зоната“ се додаваат зборовите: “кој спроведува 
почетна инвестиција“. 

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: 
„(8) Корисникот на зоната подлежи на даночни ос-

лободувања и олеснувања од членот 5 на овој закон по 
добивањето на решението за работа од страна на Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони.“ 

 
Член 11 

Во членот 11 ставот (1) се менува и гласи: 
„Зоната се основа на подрачје за кое е донесена со-

одветна урбанистичко-планска документација согласно 
со Законот за просторно и урбанистичко планирање, на 
земјиште во сопственост на Република Македонија.“ 

 
Член 12 

Во членот 33 став (1) по зборот “договор“ се дода-
ваат зборовите: “за вршење дејност“. 

Во ставот (4) по зборот “договор“ се додаваат збо-
ровите: “за вршење дејност“. 

 
Член 13 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR ZONAT ZHVILLLIMORE TEKNOLOGJIKE 

INDUSTRIALE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për zonat zhvillimore teknologjike 

industriale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 14/2007, 103/2008, 130/2008), në nenin 4 paragrafi 
(1) pika 7 pas fjalës "marrëveshje", shtohen fjalët: "për 
kryerje të veprimtarisë", ndërsa pas fjalës "zonë" pika 
shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe i është dhënë aktvendim 
për punë". 

Në pikën 8, pas fjalës "kundërvlerë", pika shlyhet dhe 
shtohen fjalët: "dhe të cilët nuk janë në pronësi prej 25% 
apo më shumë nga kapitali apo të drejtat votuese të një 
ndërmarrjeje, ose të bashkuar nga më shumë ndërmarrje, të 
cilat bien jashtë definicionit për ndërmarrje të vogla dhe të 
mesme." 

Në pikën 13, fjalia e fundit ndryshohet si vijon: "Në 
çdo rast, si ndërmarrje me vështirësi konsiderohet 
ndërmarrja për të cilën është e qartë se nuk mund të 
rimëkëmbet nëpërmjet resurseve të saja, apo me fondet të 
cilat i merr nga pronarët/aksionarët e vet apo nga burimet e 
tregut." 

 
Neni 2 

Para nenit 4-a, shtohet nëntitull i ri si vijon "VËLLIMI 
I NDIHMËS SHTETËRORE". 

 
Neni 3 

Në nenin 4-a, pas paragrafit (5) shtohen katër paragrafë 
të rinj (6), (7), (8) dhe (9), si vijojnë: 

"(6) Projektet fillestare investuese me shpenzime të 
arsyeshme mbi 50 milionë euro me kundërvlerë në denarë, 
regjistrohen në mënyrë të veçantë te Komisioni për 
Mbrojtjen e Konkurrencës. 

 (7) Intensiteti i ndihmës, për projektet investuese nga 
paragrafi (6) i këtij ligji, mund të jetë: 

- 100% nga intensiteti maksimal i ndihmës rajonale - 
për pjesën e shpenzimeve të arsyeshme në lartësi deri në 50 
milionë euro, me kundërvlerë në denarë, 

- 50% nga intensiteti maksimal i ndihmës rajonale - për 
pjesën e shpenzimeve të arsyeshme në lartësi prej 50 deri 
100 milionë euro, me kundërvlerë në denarë dhe  

- 34% nga intensiteti maksimal i ndihmës rajonale - për 
pjesën e shpenzimeve të arsyeshme, të cilat i tejkalojnë 100 
milionë euro me kundërvlerë në denarë. 

(8) Dispozitat nga paragrafi (7) i këtij neni, zbatohen 
për projekte për të cilat investimi fillestar është realizuar në 
periudhën prej tre vitesh, nga një apo më shumë kompani 
dhe përmban mjete materiale të lidhura në mënyrë të 
pandarë ekonomikisht. 

(9) Ndihma rajonale i përmban favoret e përshkruara në 
nenin 5 paragrafi (1), pikat 1 dhe 2 dhe nenet 6, 7 dhe 8 
nga ky ligj. Kumulimi i ndihmës së paraparë në nenin 5, 
paragrafi (1), pikat 1 dhe 2 dhe nenet 6, 7 dhe 8 të këtij 
ligji, nuk mund ta tejkalojë intensitetin e ndihmës së 
paraparë në paragrafin (1) të këtij neni." 

Në paragrafin (6) i cili bëhet paragraf (10), pika në 
fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: 
"për të njëjtat shpenzime të arsyeshme". 

Paragrafi (7) i cili bëhet paragraf (11), ndryshohet si 
vijon: 

“(11) Në emër të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë si dhënës i ndihmës shtetërore, Agjencia për 
investime të huaja e Republikës së Maqedonisë, lidh 
marrëveshje në të cilën është përcaktuar ndihma shtetërore 
e cila i ndahet shfrytëzuesit të zonës në pajtim me këtë ligj, 
për të cilat marrëveshje Republika e Maqedonisë jep 
pëlqim paraprakisht.” 

Paragrafi (8) i cili bëhet paragraf (12), ndryshohet si 
vijon: 

“(12) Dhënësit e ndihmës shtetërore janë të obliguar që 
në përputhje me këtë ligj, çdo vit deri më 28 shkurt t’ia 
dorëzojnë Agjencisë për investime të huaja të Republikës së 
Maqedonisë, informatat për ndihmën e ndarë shtetërore për 
vitin e kaluar. Agjencia për investime të huaja e Republikës 
së Maqedonisë, i dorëzon Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë dhe Drejtorisë për Zonat Zhvillimore 
Teknologjike Industriale, informatë të përgjithshëm për 
ndihmën e ndarë shtetërore, për vitin e kaluar." 

Paragrafi (9), bëhet paragraf (13). 
 

Neni 4 
Në nenin 5 paragraf (1), fjalia e parë ndryshohet si 

vijon: "Nën kushte dhe në kufij të përcaktuar në nenin 4-a 
të këtij ligji, obliguesi tatimor, shfrytëzuesi i zonës, i 
nënshtrohet lirimit dhe lehtësimit të pagesës së:". 

Në pikën 1, pas fjalës "zona", shtohen fjalët: "por jo më 
shumë se dy vjet, pas vitit të marrjes së aktvendimit për 
punë". 

Pika 2, ndryshohet si vijon: 
"2) tatimi personal mbi të ardhurat në bazë të pagave të 

personave të punësuar, për periudhën prej dhjetë vitesh nga 
fillimi i kryerjes së veprimtarisë në zonë, përkatësisht nga 
muaji i parë në të cilin shfrytëzuesi do ta bëjë pagesën e 
rrogës, pa dallim të numrit të personave të punësuar te 
shfrytëzuesi, në kushte të përcaktuara me këtë ligj;". 

 
Neni 5 

Në nenin 6, paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Nën kushtet dhe në kufijtë e përcaktuar në nenin 4-a të 

këtij ligji, shfrytëzuesi i zonës u nënshtrohet lirimeve dhe 
lehtësimeve doganore, në përputhje me dispozitat e Ligjit 
doganor, përveç nëse nuk është përcaktuar ndryshe me këtë 
ligj." 

 
Neni 6 

Në nenin 6-a paragrafi (3) alineja 1, përqindja 10 
ndryshohet me fjalët: "10 pikë të përqindjes", ndërsa 
përqindja 20 zëvendësohet me fjalët: "20 pikë të 
përqindjes". 

Në alinetë 2 dhe 3, përqindja 10 zëvendësohet me 
fjalët: "10 pikë të përqindjes". 

 
Neni 7 

Në nenin 7, paragrafi (1), fjalia hyrëse ndryshohet si 
vijon: "Nën kushte dhe në kufijtë e përcaktuar në nenin 4-a 
të këtij ligji, shfrytëzuesi i zonës lirimet dhe lehtësimet e 
përcaktuara në nenet 5 dhe 6 të këtij ligji, i realizon për 
kryerje të:". 
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Neni 8 
Në nenin 8 paragrafi (1), fjalia hyrëse ndryshohet si 

vijon: “Nën kushtet dhe në kufijtë e përcaktuar në nenin 4-
a të këtij ligji, shfrytëzuesi i zonës i cili kryen ndonjë nga 
veprimtaritë e përcaktuara në nenin 7 të këtij ligji, i 
realizon edhe beneficionet vijuese:". 

Pika 2 ndryshohet si vijon: 
" 2) në rastin kur vetadministrimi lokal merr pjesë në 

rregullimin e truallit ndërtimor, kompensimin për 
rregullimin e truallit ndërtimor për të cilin janë të liruar 
shfrytëzuesit e zonës, e kompenson Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë në dobi të njësive të vetadministrimit 
lokal;". 

Në pikën 4, pas alinesë 5, fjalia ndryshohet si vijon: 
"Për plotësimin e kushteve nga pika 4 e këtij paragrafi, 

me propozimin e Agjencisë për investime të huaja në 
Republikën e Maqedonisë, vendos Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë, në procedurë të përcaktuar në nenin 8-a të 
këtij ligji." 

 
Neni 9 

Pas nenit 8 shtohet nen i ri 8-a, si vijon: 
 

"Procedura për ndarjen e ndihmës shtetërore 
 

Neni 8-a 
(1) Marrëveshja për ndarjen e ndihmës shtetërore mund 

të lidhet vetëm me kusht nëse ndërmarrja të cilës do t’i 
ndahet ndihmë shtetërore, i dorëzon Agjencisë për 
investime të huaja të Republikës së Maqedonisë letër për 
qëllimet, regjistrimin e ndërmarrjes në Republikën e 
Maqedonisë dhe plan afarist. 

(2) Plani afarist nga paragrafi (1) i këtij neni, përbehet 
prej elementeve si vijojnë: 

- përshkrimit të kompanisë, raporteve të konsoliduara 
financiare për tri vitet e fundit dhe pasqyrës së aktiviteteve 
të biznesit, të planifikuara që të kryhen në zonat 
zhvillimore teknologjike industriale, 

- lokacionit dhe sipërfaqes së parcelës së kërkuar të 
truallit, 

- periudhës së fillimit dhe përfundimit të ndërtimit dhe 
periudhës së fillimit të prodhimtarisë, 

- shumës së përgjithshme të investimit, 
- numrit të përgjithshëm të punësimeve të reja, 

kualifikimeve të të punësuarve, dinamikës së punësimit për 
periudhën prej dhjetë vitesh, 

- planit të të hyrave dhe fitimit për periudhën prej 
dhjetë vitesh, 

- planit për zgjerimin e ardhshëm dhe 
- lokacionit të tregut. 
(3) Agjencia për investime të huaja e Republikës së 

Maqedonisë, ka obligim që në afat prej dhjetë ditësh nga 
dorëzimi i planit afarist nga ana e ndërmarrjes, Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë t’ia dorëzojë planin afarist nga 
paragrafi (2) i këtij neni, me propozim për ndarjen e 
ndihmës shtetërore. 

(4) Qeveria e Republikës së Maqedonisë vendos për 
ndarjen e ndihmës shtetërore ndërmarrjes, në afat prej 30 
ditësh nga dita e dorëzimit të propozimit nga Agjencia për 
investime të huaja e Republikës së Maqedonisë nga 
paragrafi (3) i këtij neni." 

Neni 10 
Në nenin 9, paragrafi (1), në fjalinë hyrëse pas fjalës 

"zona" shtohen fjalët: "e cila realizon investim fillestar". 
Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon: 
"(8) Shfrytëzuesi i zonës u nënshtrohet lirimeve dhe 

lehtësimeve doganore nga neni 5 i këtij ligji, pas marrjes së 
aktvendimit për punë nga ana e Drejtorisë për Zonat 
Zhvillimore Teknologjike Industriale." 

 
Neni 11 

Në nenin 11, paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Zona themelohet në rajon për të cilin është miratuar 

dokumentacion përkatës i planit urbanistik, në përputhje 
me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik, në 
truallin pronë e Republikës së Maqedonisë." 

 
Neni 12 

Në nenin 33 paragrafi (1), pas fjalës "marrëveshje" 
shtohen fjalët: "për kryerje të veprimtarisë". 

Në paragrafin (4), pas fjalës "marrëveshje" shtohen 
fjalët: "për kryerje të veprimtarisë". 

 
Neni 13 

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

______________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2713. 

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 КРАЛСТВОТО ДАНСКА 
 

I 
Г-дин Асаф Адеми, се поставува на должноста во-

нреден и ополномоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Кралството Данска, со седиште во Копен-
хаген. 

 
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 број 33                   Претседател 

17 ноември 2009 година         на Република Македонија, 
            Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2714. 

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. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 3.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ 
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ, 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за финансии, Управа за јавни приходи му пре-
станува  користењето на движните ствари и тоа: 

1. Автоматска оптичка инспекција  OPTROTECH 
VISION203E 

2. Станица за отпадни води 
3. Електричен тестер TRACE 948 E 1002 
4. Кам станица OPTROTECH IMAGE 5008 8MB 
5. Линија за галвански олово/калај PACIFIC PL 
6. Ланец за ејцер 
7. Солдер  BRIGXTENER 9226 60 kg. 
8. COPPER FB BRIGXTENER 25 kg. 
9. Камп приколка 
10. Телефон искра 
11. Натриум фосфат 0,25 кг 
12. Сировини и неметали. 
 

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

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

 
Бр.19-5495/1                  Заменик на претседателот  

3 ноември 2009 година            на Владата на Република 
     Скопје                               Македонија,  
                                     Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
2715. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње 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 3.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ, 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник  Мини-

стерство за финансии, Управа за јавни приходи му пре-
станува користењето на недвижните ствари и тоа: 

1. Дел од портирница, односно 13/42 од зграда 1 на 
КП бр.1416/1 заведена во Ил бр.431 за КО Алданци; 

2. Објект 5 „Пумпа со резервоар за вода“; 
3. Објект 6 „резервоар за нафта“; 
4. Објект 7 „Бунар“; 
8. Објект 8 „Ограда“. 

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

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

 
  Бр.19-5495/2          Заменик на претседателот  

3 ноември 2009 година          на Владата на Република 
     Скопје                             Македонија,  
                                    Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2716. 
Врз основа на член 85 ставови (2) и (4) од Законот 

за ветеринарно здравство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 113/2007), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД НА 
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН НА ПРАТКИ ОД ЖИВОТИН-
СКО ПОТЕКЛО КОИ СЕ ВНЕСЕНИ КАКО ЛИЧЕН 
БАГАЖ НА ПАТНИЦИТЕ И СЕ НАМЕНЕТИ ЗА 
ЛИЧНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ ЦЕЛИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на вршење на проверка и 
преглед на граничен премин на пратки од животинско 
потекло кои се внесени како личен багаж на патниците и 
се наменети за лична употреба или некомерцијални цели 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 94/09), 
во членот 6 став 1 точка 3 и во Прилог 4 точка 4 алинеја 
2, бројот „20” се заменува со бројот „0”. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
Бр. 11-12330/3 

3 ноември 2009 година                         Министер, 
    Скопје                                Љупчо Димовски, с.р. 

____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
2717. 

Врз основа на член 150 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.79/09), министерот за труд и социјална по-
литика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ВИДОТ И БРОЈОТ НА СТРУЧНИТЕ 
ЛИЦА ЗА ДАВАЊЕ НА ГРИЖА ЗА СМЕСТЕНИТЕ 
ЛИЦА, ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И ОПРЕМАТА 

ЗА ЖИВЕЕЊЕ ВО МАЛ ГРУПЕН ДОМ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот, видот 

и бројот на стручните лица за давање на грижа за сме-
стените лица, просторните услови и опремата за живее-
ње во мал групен дом. 
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Член 2 
Во мал групен дом се сместува лице по направена  

проценка на неговите потреби и изготвен план и про-
грама за индивидуална работа од страна на стручен 
тим во надлежниот центар за социјална работа.  

За спроведување на планот и програмата за индиви-
дуална работа во центарот за социјална работа се наз-
начува одговорен стручен работник. 

Стручните лица во малиот групен дом еднаш ме-
сечно доставуваат извештај за секое згрижено лице, до 
надлежниот центар за социјална работа. 

Врз основа на редовно следење се врши оценување 
на реализирањето на планот и програмата за индивиду-
ална работа и  истиот се прилагодува согласно со по-
требите на корисникот. 

 
Член 3 

Стручните лица во малиот групен дом, за секоја 
промена во поглед на згрижувањето, личноста, правата 
и интересите на згриженото лица во најкраток можен 
рок го известат центарот за социјална работа на чија 
територија се наоѓа малиот групен дом. 

 
Член 4 

Стручните лица во малиот групен дом треба да до-
бијат соодветна едукација (почетна и континуирана) 
според програма изготвена и спроведена од ЈУ Завод за 
социјални дејности, согласно Законот за социјална за-
штита. 

 
Член 5 

За спроведување на социјална интеграција на сме-
стените лица, организирање на слободни активности, 
помош во совладување на школските и други активно-
сти, може да се ангажираат волонтери, кои имаат соод-
ветна обука и да се оствари соработка со соодветно 
здружение на граѓани. 

Врз основа на утврдени потреби, третман со психо-
лог, физиотерапевд, логопед или друго стручно лице 
може да се обезбеди во други соодветни институции. 

 
I. Начин на обезбедување на згрижување за деца без 

родители и без родителска грижа 
 

Член 6 
Во мал групен дом во кој се сместуваат деца без ро-

дители и  без родителска грижа се обезбедува задово-
лување на основните животни потреби како што се до-
мување, исхрана, одржување на лична хигиена, обезбе-
дување на облека, нега и грижа за здравјето, воспиту-
вање и образование, спроведување на слободни актив-
ности и игра со детето,  вклучување на децата во пре-
дучилишна установа, следење на школските и вон-
школските активности на детето, а во соработка со 
надлежниот центар за социјална работа пружање на по-
мош за оспособување на детето за самостоен живот по 
напуштање на домот. 

  
Потребните стручни и други лица 

 
Член 7 

Мал групен дом кој обезбедува сместување до де-
сет деца, треба да има најмалку пет вработени за обез-
бедување на непрекината грижа од 24 часа и тоа: 

- три стручни лица (психолог, педагог или соција-
лен работник); 

- двајца негователи (ССС) и 
- едно лице за подготвување на храна. 
 

Член 8 
Стручната помош од психолог, педагог или друг 

стручен работник на сместените лица може да се обез-
беди  од  стручните работници на центарот за социјал-
на работа или од друга установа, согласно наодот на 
стручниот тим и планот и програмата за индивидуална 
работа, изготвени од надлежниот центар за социјална 
работа. 

 
Просторни услови и  потребната  опрема  

за живеење во мал групен дом 
 

Член 9 
Локацијата на мал групен дом треба да биде во на-

селено место, со развиени сообраќајни врски и друга 
инфраструктура, пристап до основните служби (центар 
за социјална работа, претшколски и училишни и здрав-
ствени институции), да има можности за прифаќање и 
интегрирање во заедницата и остварување на редовни 
контакти со родителите на сместеното лице. 

Објектот треба да биде приклучен на електрична, 
водоводна и канализациска мрежа, да има приклеучено 
телефонска линија, со можност ориентација на обје-
ктот да е исток – југ. 

Околу објектот треба да има одредена површина на 
дворно место и изведен приод до објектот кој  овозмо-
жува непречен пристап за пешаци и возила. 

 
Член 10 

Во објектот треба да се обезбедат следните просто-
рии: 

- просторија за дневен престој; 
- спални соби, при што во една просторија може да 

спијат најмногу до три деца, со најмалку 5м2 по дете; 
- просторија за игра и слободни активности; 
- просторија за стручните работници; 
- за обезбедување на исхраната на децата, треба да 

има посебна просторија-трпезарија или дел од просто-
ријата за дневен престој да се користи за оваа намена, 
но со најмалку 2м2 по дете; 

- кујна, опремена за подготвување и сервирање на 
храна; 

- просторија за перење и сушење на облеката и 
- санитарен чвор, одделно за деца и персонал. 
Подовите во сите простории треба да бидат израбо-

тени од материјал кој не се лизга и лесно се одржува, а 
подовите во спалните соби треба да бидат од топол ма-
теријал. 

Вратите во просториите треба да бидат без прагови, 
а прозорците да имаат соодветна заштита. 

Во просториите каде престојуваат децата треба да се 
обезбеди природна светлина и редовно проветрување. 

 
Член 11 

Опремата во просториите треба биде соодветна на 
опремување на семејна куќа, при што да се води сметка 
истата да одговара на возраста и функционалното ниво 
на децата, изработена од цврст материјал и на начин  
да овозможи безбедност за децата. 
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Групниот дом треба да биде опремен и со соодвет-
на опрема за спроведување на процесот на воспитание, 
слободни активности и игра на децата.  

 
II. Начин на обезбедување на згрижување за деца со 

воспитно-социјални проблеми 
 

Член 12 
Во мал групен дом во кој се сместуваат деца и пом-

лади полнолетниици со воспитно социјални проблеми 
се обезбедува задоволување на основните животни по-
треби како што се домување, воспитување и образова-
ние, исхрана, одржување на лична хигиена, обезбеду-
вање на облека, нега и грижа за здравјето,  спроведува-
ње на работни активности, организирање на слободно-
то време,  помош во учењето, водење грижа за училиш-
ните и вонучилишните активности, а во соработка со 
надлежниот центар за социјална работа се остварува 
процесот на ресоцијализација и пружање на помош за 
оспособување на детето за самостоен живот по напу-
штање на домот. 

 
Потребните стручни и други лица 

 
Член 13 

Мал групен дом кој обезбедува сместување до 10 
деца, треба да има најмалку пет вработени за обезбеду-
вање на непрекината грижа од 24 часа и тоа: 

- три стручни лица (психолог, педагог или соција-
лен работник), 

- двајца негователи (ССС) за обезбедување на не-
прекината грижа од 24 часа. 

Подготвувањето на храната ја вршат неговатилите, 
со вклучување на сместените деца и помладите полно-
летници. 

 
Член 14 

Стручната помош од психолог, педагог или друг 
стручен работник на сместените лица може да се обез-
беди  од  стручните работници на центарот за социјал-
на работа или од друга установа, согласно наодот на 
стручниот тим и планот и програмата за индивидуална 
работа, изготвени од надлежниот центар за социјална 
работа. 

 
Просторни услови и  потребната опрема  

за живеење во мал групен дом 
 

Член 15 
Локацијата на мал групен дом треба да биде во на-

селено место, со развиени сообраќајни врски и друга 
инфраструктура, пристап до основните служби (центар 
за социјална работа, училишни и здравствени институ-
ции), да има можности за прифаќање и интегрирање во 
заедницата и остварување на редовни контакти со ро-
дителите на сместеното лице. 

Објектот треба да биде приклучен на електрична, 
водоводна и канализациска мрежа, да има приклеучено 
телефонска линија. 

Околу објектот треба да има одредена површина на 
дворно место и изведен приод до објектот кој овозмо-
жува непречен пристап за пешаци и возила. 

Член 16 
Во објектот треба да се обезбедат следните просто-

рии: 
- просторија за дневен престој; 
- спални соби, при што во една просторија може да 

спијат најмногу до три деца, со најмалку 5м2 по дете; 
- просторија за стручните работници; 
- просторија за работни и тераписки активности; 
- за обезбедување на исхраната на децата, треба да 

има посебна просторија-трпезарија или дел од просто-
ријата за дневен престој да се користи за оваа намена, 
но со најмалку 2м2 по дете; 

- кујна, опремена за подготвување и сервирање на 
храна; 

- просторија за перење и сушење на облеката и 
- санитарен чвор, одделно за деца и персонал. 
Подовите во сите простории треба да бидат израбо-

тени од материјал кој не се лизга и лесно се одржува, а 
подовите  во спалните соби треба да бидат од топол 
материјал. 

Вратите во просториите треба да бидат без прагови. 
Во просториите каде престојуваат децата треба да се 

обезбеди природна светлина и редовно проветрување. 
 

Член 17 
Опремата во просториите треба биде соодветна на 

опремување на семејна куќа, при што да се води сметка 
истата да одгова на на возраста и функционалното ни-
во на децата, изработена од цврст материјал и на начин  
да овозможи безбедност за децата. 

Групниот дом треба да биде опремен и со соодвет-
на опрема за спроведување на процесот на воспитание, 
слободни активности и ресоцијализација на корисни-
ците.  

 
Член 18 

Спалните соби треба да бидат опремни со посебен 
кревет за секое дете, ноќни орманчиња и столни ламби, 
работна маса, стол и гардеробер за секој корисник. 

Просторијата за дневен престој треба да биде опре-
мена со столица односно фотеља со наслон за секој ко-
рисник, полица за книги, телевизор и радио-приемник, 
завеса и украсни предмети. 

Во санитарниот чвор треба да се постави по една 
када или туш кабина за секои шест корисника.  

  
III. Начин на обезбедување на згрижување за деца  
и возрасни лица со пречки во менталниот или  

телесниот развој 
  

Член 19 
Во мал групен дом одделно во посебен објект се  

сместуваат деца  и возрасни лица  со пречки во ментал-
ниот или телесниот развој. 

Во мал групен дом од став 1 на овој член се обезбе-
дува задоволување на основните животни потреби како 
што се домување,  исхрана, одржување на лична хигие-
на, обезбедување на облека, нега и грижа за здравјето,  
рехабилитација и организирање на слободното време, а 
во соработка со надлежниот центар за социјална работа 
се остварува процесот на социјална интеграција и пру-
жање на помош за оспособување на корисникот за са-
мостоен живот по напуштање на домот. 
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Потребните стручни и други лица 
 

Член 20 
Мал групен дом кој обезбедува сместување до де-

сет деца, треба да има најмалку шест вработени за 
обезбедување на непрекината грижа од 24 часа и тоа: 

- две стручни лица (психолог, педагог, дефектолог 
или социјален работник); 

- три негователи (ССС) и 
- едно лице за подготвување на храна. 
 

Просторни услови и  потребната опрема за живеење 
во мал групен дом 

 
Член 21 

Локацијата на мал групен дом треба да биде во на-
селено место, со развиени сообраќајни врски и друга 
инфраструктура, пристап до основните служби (центар 
за социјална работа, училишни и здравствени институ-
ции),да има можности за прифаќање и интегрирање во 
заедницата и остварување на редовни контакти со ро-
дителите и блиските роднини на сместеното лице. 

Објектот треба да биде приклучен на електрична, 
водоводна и канализациска мрежа, да има приклучок за 
телефонска линија, со можност ориентацијата на обје-
ктот да е  исток – југ. 

Влезот на објектот треба да биде пристапен, со до-
волно широка влезна врата и поставена рампа за дви-
жење со инвалидска количка. Максималниот нагиб на 
рампите треба да изнесува 1:12 (8,33%). Височината на 
држачите на оградите на рампите и скалите, за корис-
ници деца треба да изнесува 0,6 м., а за возрасни ко-
рисници 0,9 м.  Влезот во објектот треба да биде во ни-
во со пристапната патека.  

Пристапот до објектот треба да биде поплочен, 
асфалтиран и без архитектонски бариери. 

Висинската разлика од пристапната патека до влез-
ниот хол треба да се совладува со коси површини (рам-
пи), со максимален нагиб 1:12 (8,33%). 

Ходниците треба да овозможат лесен и безбеден 
пристап до заедничките простории и се димензионира-
ат со минимална широчина од 1,20 м, со подови обло-
жени од материјал кој не се лизга, лесен за одржување. 
Во ходниците треба да има вградено држачи за потпо-
могнато движење, за корисници деца на височина од 
0,6 м, а за возрасни корисници на височина од 0,9 м од 
подот. 

Доколку установата има кат, треба да има лифт со 
димензии на кабината 1/1,3 м. Сигналните уреди на ли-
фтот, треба да бидат достапни и поставени на мини-
мална височина од 0,75 м и максимална височина од 
1,35 м. 

Вратите во заедничките простории треба да бидат 
широки минимум 0,9 метри. Вратите треба да се отво-
раат према надвор, за да се овозможи независен при-
стап  на лицата во инвалидска количка.    

 
Член 22 

Во објектот просториите треба да видат функцио-
нално распоредени, пристапни за корисниците, со до-
волно простор за движење на инвалидски колички  и  
без физички бариери.  

Во објектот треба да се обезбедат следните просто-
рии: 

- просторија за дневен престој; 
- спални соби, при што во една просторија може да 

спијат најмногу до три корисника , со најмалку 7 м2 по 
корисник; 

- просторија за стручните работници; 
- просторија за чување на ортопетски помагала; 
- за обезбедување на исхраната на корисниците, 

треба да има посебна просторија-трпезарија или дел од 
просторијата за дневен престој да се користи за оваа 
намена, но со најмалку 5 м2 по корисник; 

- кујна, опремена за подготвување и послужување 
на храна; 

- просторија за перење и сушење на облеката и 
- санитарен чвор, одделно за корисниците и персо-

налот. 
Во просториите каде престојуваат корисниците тре-

ба да се обезбеди природна светлина и редовно прове-
трување. 

 
Член 23 

Опремата во просториите треба биде соодветна на 
опремување на семејна куќа, соодветна на намената на 
секоја просторија, возраста и степенот на попреченост 
на корисниците. 

Групниот дом треба да биде опремен и со соодвет-
на опрема за спроведување на процесот на рехабилита-
ција, организирање на слободни активности и спрове-
дување на третман за социјална интеграција на корис-
ниците.  

 
Член 24 

Спалните соби треба да бидат опремни со кревет, 
гардоробер, ноќно орманче и столна ламба за секој ко-
рисник. 

Растојанието помеѓу секој кревет треба да биде од 
60 до 80 cм, односно 120 cм за корисници кои се дви-
жат во инвалидски колички. 

Просторијата за дневен престој треба да биде опре-
мена со столица односно фотеља со наслон, полица за 
книги,телевизор и радио-приемник, завеса и украсни 
предмети. 

Во санитарниот чвор треба да се постават држачи и 
по еден мијалник и туш за секои шест корисника.  

  
Член 25 

На корисниците потребно е да им се обезбеди кори-
стење на услуги од здравствена заштита, образование, 
медицинска и психо-социјална рехабилитација во сог-
ласност со возраста, видот и степенот на попреченост и 
индивидуалните потреби на корисникот.  

 
Член 26 

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

 
 Бр. 10-15054/1                            Министер за труд  

11 ноември 2009 година                и социјална политика, 
      Скопје                                  Џељаљ Бајрами, с.р. 
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2718. 
Врз основа на член 89 став 6 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09), министерот за труд и социјална поли-
тика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ И  ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА УСТА-
НОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЦЕНТАР ЗА 

ЛИЦА БЕЗДОМНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат нормативите и 

стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средс-
тва за основање и започнување со работа  на установи за 
социјална заштита Центар за лица бездомници (во ната-
мошниот текст: Центар). 

 
Член 2 

Центарот обезбедува дневно  и привремено прифа-
ќање на лица бездомници (во натамошниот текст:ко-
рисници). 

Дневното прифакање значи дневно згрижување на 
корисниците и обезбедување соодветни услуги и тоа: 
дневен престој, топол напиток и одржување на личната 
хигиена. Ваквиот вид на заштита може да трае до 24 
часа. 

Привременото згрижување значи обезбедување со-
одветни услуги и тоа: давање советодавни услуги, ус-
луги во врска со исхрана, дневен престој, згрижување, 
одржување на хигиена и културно-забавни активности.  

 
I.  ПРОСТОР 

 
Член 3 

За основање на Центарот треба да се обезбеди соод-
ветен  простор, објект, во сопственост или изнајмен од 
основачот. 

  
Член 4 

Центарот треба да е сместен во населено место или 
во близина на населено место, со развиени сообраќајни 
врски и друга инфраструктура. 

Центарот за привремено згрижување потребно е да 
е во близина и на полициска станица, здравствен дом, 
училиште, градинка и со можност за користење на   
обезбеден јавен превоз, зависно од потребите на корис-
ниците. 

 
Член 5 

Објектот на Центарот треба да е приклучен на по-
стоечката инфрастуктура во населеното место, со што 
ќе се обезбедат неопходните хигиенско-технички усло-
ви. Ако истата не е целосно воспоставена, Центарот ја 
обезбедува од своја страна. Центарот треба да има те-
лефонска линија. 

До објектот треба да има целосен слободен приод 
за превозни средства и пристапни рампи.      

Објектот е пожелно да има два излеза, а влезот на 
објектот да биде осигуран со посебна влезна врата. 

Во Центарот треба да се постават јасни знаци кои 
ги означуваат итните излези во случај на пожар или 
друга вонредна состојба. 

Просториите треба да имаат прозорци, кои обезбе-
дуваат природна светлина.                        

   
Член  6 

Центарот за дневно згрижување треба да  обезбеди 
санитарна просторија, просторија за трпезарија со чај-
на кујна во која  корисниците ќе подигнуваат топол на-
питок, просторија за перење, сушење и пеглање на об-
леката и постелнината на корисниците и најмалку две  
спални соби. 

Центарот за привремено згрижување, покрај про-
сториите од став 1 на овој член, треба да  обезбеди и 
просторија за дневен престој и дневни активности, про-
сторија за трпезарија, кујна во која корисниците  ќе по-
дигнуваат оброк, просторија за перење, сушење и пег-
лање на облеката и постелнината на корисниците, са-
нитарна просторија и најмалку три  спални соби. 

       
Член 7 

Во санитарните простории подовите и sидовите во 
висина од 2 м треба да бидат обложени со керамички 
плочки и  да имаат: 

- претпростор за миење раце (мијалник) и по една 
WC кабина, одделно за машки и женски лица; и 

- одвоен санитарен јазол за вработените во цента-
рот со претпростор за миење раце (мијалник) и WC ка-
бина. 

Во санитарните простории или во посебна санитар-
на просторија, може да има туш кабина, за одржување 
на личната хигиена на корисниците.  

Во Центарот треба да има просторија за перење, 
пеглање и чување на облека на корисниците, опремена 
со машина за перење алишта од пет килограми.  

Во Центарот треба да има просторија за одржување 
на лична хигиена на корисниците (потстрижување и 
бричење). 

Во Центарот треба да има посебна просторија за ра-
бота на стручните работници, просторија за изолација 
на болно лице. 

Во Центарот треба да има кујна, која може да е дел 
од трпезаријата.Трпезаријата може да претставува една 
единствена просторија или да биде посебен простор. 

Спалните соби треба да обезбедуваат најмалку по 
5м² по корисник, односно по 3 м² за деца на предучи-
лишна возраст. Во спалните соби може да се сместат 
најмногу четири кревети односно осум кревети на спрат. 

Центарот за привремено згрижување, покрај про-
сториите од став 1, 2, 3, 4, 5 и 6 треба да обезбеди и 
просторијата за дневен престој во најмалку по 2 м² по 
корисник. Ако во Центарот нема посебна просторија за 
дневен престој, може да се користи просторијата за тр-
пезарија за оваа намена, во периодот кога не се кори-
сти за консумирање на оброци. 

Подовите треба да се изработени од материјал кој е 
лесен за одржување. 

Вратите во просторите по правило треба да бидат 
без прагови. 
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II. ОПРЕМА 
 

Член 8 
Собите за спиење треба да се опремени со кревети 

за спиење на корисниците, ќебиња, постелнина, пешки-
ри и слично, во количина во зависност од бројот и во-
зраста на корисниците. 

Трпезаријата или посебниот простор за таа намена, 
треба да се опреми со маса и столици, соодветно на 
бројот на корисниците. 

Центарот за привремено згрижување треба да има и 
опрема која одговара на потребите за секојдневно жи-
веење на корисниците.   

    
Член 9 

Кујна во зависност од бројот на корисниците, треба 
да има соодветна опрема и тоа: 

Парче 
 

- шпорет за домаќинство           1 
- мијалник             1 
- бојлер                1 
- фрижидер за домаќинство         1                                                               
- неутрални маси или висечки плакари за прибор  1                                                 
                                                                                        
Во кујна треба да има и ситна опрема (тенџериња, 

чинии, шољи, лажици, вилушки, ножеви и др.), во ко-
личина во зависност од бројот на корисниците односно 
опрема која  одговара на потребите за секојдневно жи-
веење на корисниците.         

Опремата во кујната треба да биде изработена од 
цврст и отпорен материјал, кој не е подложен на коро-
зија. 

Во просторијата за дневен престој во центарот за 
привремено згрижување треба да има доволен број на 
маси, столици, односно фотелји, витрина или полици 
за книги, ТВ апарат, и радио апарат. 

 
III. СТРУЧНИ КАДРИ 

 
Член 10 

Во Центар кој обезбедува услуги за триесет корис-
ници, треба да има социјален работник и психолог, а 
по потреба може да се вклучат и други стручни работ-
ници. 

Во Центарот треба да има едно лице за администра-
тивно-технички работи, две лица за оддржување на хи-
гиената, двајца чувари и  двајца готвачи.  

Во Центарот може да се ангажираат и волонтери за 
обезбедување на одредени услуги на корисниците. 

 
IV. СРЕДСТВА 

 
Член 11 

Основачот обезбедува потребни средства за работа, 
во обем  и на начин за обезбедување на одржливо ниво 
за обезбедување на дневно  и привремено прифаќање 
за корисници во период од шест месеци, согласно со 
елаборатот за основање на центарот. 

 
Член 12 

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

 
 Бр. 10-15055/1                           Министер за труд 

11 ноември 2009 година                и социјална политика, 
     Скопје                                 Џељаљ Бајрами, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2719. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците („Служ-
бен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 99 
од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хар-
тии од вредност постапувајќи по барањето за поведува-
ње прекршочна постапка број 08-534/5 од 29-06-2009 
година против брокерската куќа Еуро брокер АД Скоп-
је и Јосиф Констандиновски, одговорно лице-директор 
на брокерската куќа Еуро брокер АД Скопје, на седни-
цата одржана на ден  19.10.2009 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Еуро брокер АД Скопје 

(Целосен назив), Седиште: ул. „Вељко Влаховиќ“ број 
1-2/2, Скопје, ЕМБС 05743613 и Единствен даночен 
број 4030003473202 и жиро сметка 300000001664362 
депонент банка Комецијална банка АД Скопје и Јосиф 
Констандиновски, одговорно лице-директор на брокер-
ската куќа Еуро брокер АД Скопје, сториле прекршок 
со несторување, при тоа не ја одржувале висината и 
структурата на основната главнина на брокерската ку-
ќа согласно член 99 од Законот за хартии од вредност и 
Правилникот за структурата и начинот на пресметка на 
основната главнина на овластено правно лице за врше-
ње услуги со хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 99 од Законот за 
хартии од вредност и Правилникот за структурата и на-
чинот на пресметка на основната главнина на овласте-
но правно лице за вршење услуги со хартии од вред-
ност претставува прекршок од член 238 став 1 точка 2 
и став 2 од Законот за хартии од вредност.  

3. На брокерската куќа Еуро брокер АД Скопје и ли-
цето Јосиф Констандиновски, одговорно лице-директор 
на брокерската куќа Еуро брокер АД Скопје за сторени-
от прекршок од член 238 став 1 точка 2 и став 2 од 
Законот за хартии од вредност им се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
  Бр. 08-534/7               Комисија за хартии од вредност 

19 октомври 2009 година               Претседател, 
      Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
2720. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците („Служ-
бен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 99 
од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хар-
тии од вредност постапувајќи по барањето за поведува-
ње прекршочна постапка број 08-1597/8 од 09-07-2008 
година против брокерската куќа ВИП АД Скопје и 
Ѓорѓи Игњатов, одговорно лице-директор на брокер-
ската куќа ВИП АД Скопје, на седницата одржана на 
ден 19.10.2009 година, го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека брокерската куќа ВИП АД 

Скопје, со седиште: ул. „Ленинова“ број 16/1, Скопје, 
ЕМБС: 06249132, Единствен даночен број: 40300076-
42114  и жиро сметка 210062491320135 депонент банка 
НЛБ Тутунска банка АД Скопје и Ѓорѓи Игњатов, од-
говорно лице-извршен директор на брокерската куќа 
ВИП АД Скопје, сториле прекршок со несторување, 
при тоа не ја одржувале висината и структурата на ос-
новната главнина на брокерската куќа согласно член 99 
од Законот за хартии од вредност и Правилникот за 
структурата и начинот на пресметка на основната глав-
нина на овластено правно лице за вршење услуги со 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 99 од Законот за 
хартии од вредност и Правилникот за структурата и на-
чинот на пресметка на основната главнина на овласте-
но правно лице за вршење услуги со хартии од вред-
ност претставува прекршок од член 238 став 1 точка 2 
и став 2 од Законот за хартии од вредност.  

3. На брокерската куќа ВИП АД Скопје и Ѓорѓи Иг-
њатов одговорно лице-извршен директор на брокерска-
та куќа ВИП АД Скопје, за сторениот прекршок од 
член 238 став 1 точка 2 и став 2 од Законот за хартии 
од вредност им се изрекува ЕДИНСТВЕНА ПРЕКР-
ШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на РМ“. 

 
  Бр. 08-2753/2            Комисија за хартии од вредност 

19 октомври 2009 година             Претседател, 
      Скопје                  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
2721. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 53 став 2, 
член 59, член 65 и член 84 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 131 став 1 од Законот за хартии од вредност, Ко-
мисијата за хартии од вредност постапувајќи по бара-
њето за поведување прекршочна постапка број 08-
3730/9 од 19-12-2008 година против брокерската куќа 
Битола брокер АД Битола и Катерина Трајковска, одго-
ворно лице-директор на брокерската куќа Битола бро-
кер АД Битола, на седницата одржана на ден 
19.10.2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Битола брокер АД Битола 

(Целосен назив), Седиште: ул. „Васко Карангелевски“ 
бб, Реонски Пазар кат 1 локал 29, Битола, ЕМБС 
05494745 и Единствен даночен број 4002001145611 и 
жиро сметка 500000000262315 депонент банка Стопан-
ска банка АД Битола сторила прекршок со несторува-
ње, при што до Комисијата за хартии од вредност не 
доставила месечен извештај за работењето на брокер-
ската куќа за месец февруари 2008 година согласно 
член 131 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето по член 131 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок согласно член 
238 став 1 точка 25 од Законот за хартии од вредност.  

3. На брокерската куќа Битола брокер АД Битола за 
сторениот прекршок од член 238 став 1 точка 25 и став 2 
од Законот за хартии од вредност и се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Барањето за поведување на прекршочна постапка 
против лицето Катерина Трајковска, одговорно лице-
директор на брокерската куќа Битола брокер АД Бито-
ла се отфрла. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 
 
  Бр. 08-2754/2             Комисија за хартии од вредност 

19 октомври 2009 година              Претседател, 
      Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
2722. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците („Служ-
бен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 99 
од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хар-
тии од вредност постапувајќи по барањето за поведува-
ње прекршочна постапка број 08-1478/8 од 20-08-2008 
година против брокерската куќа НЛБ Тутунскаброкер 
АД Скопје и Драги Тасевски, одговорно лице-директор 
на брокерската куќа НЛБ Тутунскаброкер АД Скопје, 
на седницата одржана на ден 19.10.2009 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека брокерската куќа НЛБ Ту-

тунскаброкер АД Скопје, со седиште: ул. „Водњанска“ 
број 1, Скопје, ЕМБС: 05223202, Единствен даночен 
број: 4030998342466  и жиро сметка 210052232020269 
депонент банка НЛБ Тутунска банка АД Скопје и Дра-
ги Тасевски, одговорно лице-директор на брокерската 
куќа НЛБ Тутунскаброкер  АД Скопје, сториле прекр-
шок со несторување, при тоа не ја одржувале висината 
и структурата на основната главнина на брокерската 
куќа согласно член 99 од Законот за хартии од вред-
ност и Правилникот за структурата и начинот на прес-
метка на основната главнина на овластено правно лице 
за вршење услуги со хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 99 од Законот за 
хартии од вредност и Правилникот за структурата и на-
чинот на пресметка на основната главнина на овласте-
но правно лице за вршење услуги со хартии од вред-
ност претставува прекршок од член 238 став 1 точка 2) 
и став 2 од Законот за хартии од вредност.  

3. На брокерската куќа НЛБ Тутунскаброкер АД Скопје 
и лицето Драги Тасевски, одговорно лице-директор на бро-
керската куќа  НЛБ Тутунскаброкер АД Скопје за сторени-
от прекршок од член 238 став 1 точка 2 и став 2 од Законот 
за хартии од вредност им се изрекува ЕДИНСТВЕНА ПРЕ-
КРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 
 
  Бр. 08-2772/2             Комисија за хартии од вредност 

19 октомври 2009 година             Претседател, 
      Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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2723. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 53 став 2, член 59 и 
член 65 од Законот за прекршоците („Службен весник 
на РМ“ бр. 62/2006), а во врска со член 99 од Законот 
за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вред-
ност постапувајќи по барањето за поведување прекр-
шочна постапка број 08-1274/9 од 13-10-2008 година 
против брокерската куќа Иново брокер АД Скопје и 
Велимир Шиповиќ, одговорно лице-директор на бро-
керската куќа Иново брокер АД Скопје, на седницата 
одржана на ден 19.10.2009 година го донесе, следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Иново брокер АД Скопје 

(Целосен назив), Седиште: ул. „Теодосиј Гологанов“ 
број 60/1 кат 2, Скопје, ЕМБС 06072747 и Единствен 
даночен број 4030005578800 и жиро сметка 300000000-
073823 депонент банка Централна кооперативна банка 
АД Скопје и Велимир Шиповиќ, одговорно лице-дире-
ктор на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје, 
сториле прекршок со несторување, при тоа не ја одр-
жувале висината и структурата на основната главнина 
на брокерската куќа согласно член 99 од Законот за 
хартии од вредност и Правилникот за структурата и на-
чинот на пресметка на основната главнина на овласте-
но правно лице за вршење услуги со хартии од вред-
ност.  

2.  Непостапувањето согласно член 99 од Законот за 
хартии од вредност и Правилникот за структурата и на-
чинот на пресметка на основната главнина на овласте-
но правно лице за вршење услуги со хартии од вред-
ност претставува прекршок од член 238 став 1 точка 2) 
и став 2 од Законот за хартии од вредност.  

3. На брокерската куќа Иново брокер АД Скопје и 
лицето Велимир Шиповиќ, одговорно лице-директор 
на брокерската куќа Иново брокер АД Скопје за сторе-
ниот прекршок од член 238 став 1 точка 2) и став 2 од 
Законот за хартии од вредност им се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
Бр. 08-2773/2                 Комисија за хартии од вредност 

19 октомври 2009 година                 Претседател, 
    Скопје                      Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2724. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 53 став 2, член 59, 
член 65 и член 84 од Законот за прекршоците („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 62/2006), а во врска со член 131 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 08-3730/9 од 19-12-
2008 година против брокерската куќа Битола брокер 
АД Битола и Катерина Трајковска, одговорно лице-ди-
ректор на брокерската куќа Битола брокер АД Битола, 
на седницата одржана на ден 19.10.2009 година го до-
несе, следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека Битола брокер АД Битола 

(Целосен назив), Седиште: ул. „Васко Карангелевски“ 
бб, Реонски Пазар кат 1 локал 29, Битола, ЕМБС 
05494745 и Единствен даночен број 4002001145611 и 
жиро-сметка 500000000262315 депонент банка Стопан-
ска банка АД Битола сторила прекршок со несторува-
ње, при што до Комисијата за хартии од вредност не 
доставила месечен извештај за работењето на брокер-
ската куќа за месец февруари 2008 година согласно 
член 131 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето по член 131 став 1 од Законот 
за хартии од вредност претставува прекршок согласно 
член 238 став 1 точка 25 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На брокерската куќа Битола брокер АД Битола за 
сторениот прекршок од член 238 став 1 точка 25 и став 
2 од Законот за хартии од вредност и се изрекува 
ЕДИНСТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕ-
НА. 

4. Барањето за поведување на прекршочна постапка 
против лицето Катерина Трајковска, одговорно лице-
директор на брокерската куќа Битола брокер АД Бито-
ла се отфрла. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
Бр. 08-2775/2                 Комисија за хартии од вредност 

19 октомври 2009 година                 Претседател, 
    Скопје                      Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2725. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 53 став 2 и член 59  од Законот 
за прекршоците („Службен весник на РМ“ бр. 62/2006), 
а во врска со член 123 став 2 од Законот за хартии од 
вредност, Комисијата за хартии од вредност постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
број 08-3730/11 од 19-12-2008 година против брокер-
ската куќа Битола брокер АД Битола и Катерина Трај-
ковска, одговорно лице-директор на брокерската куќа 
Битола брокер АД Битола, на седницата одржана на 
ден 19.10.2009 година го донесе, следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Битола брокер АД Битола 

(Целосен назив), Седиште: ул. „Васко Карангелевски“ 
бб, Реонски Пазар кат 1 локал 29, Битола, ЕМБС 
05494745 и Единствен даночен број 4002001145611 и 
жиро сметка 500000000262315 депонент банка Стопан-
ска банка АД Битола и Катерина Трајковска, одговорно 
лице-директор на брокерската куќа Битола брокер АД 
Битола сториле прекршок со несторување, при тоа не 
извршиле уплата на паричните средства од продажбата 
на 421 обична акција на издавачот ИЦН Фарм АД 
Скопје во рок од еден работен ден по приемот на па-
ричните средства од продажбата на сметката на клиент, 
што претставува непочитување на член 123 став 2 од 
Законот за хартии од вредност.  



19 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 139 - Стр. 23 

2. Непостапувањето по член 123 став 2 од Законот 
за хартии од вредност претставува прекршок согласно 
член 238 став 1 точка 17 и став 2 од Законот за хартии 
од вредност.  

3. На брокерската куќа Битола брокер АД Битола за 
сторениот прекршок од член 238 став 1 точка 17 од За-
конот за хартии од вредност и се изрекува глоба во ви-
сина од 4.000 Евра во денарска противвредност по сре-
ден курс на Народна банка на Република Македонија 
на денот на донесувањето на решението. 

4. На Катерина Трајковска, одговорно лице-дире-
ктор на брокерската куќа Битола брокер АД Битола за 
сторениот прекршок од член 238 став 2 од Законот за 
хартии од вредност и се изрекува глоба во висина од 
1.000 Евра во денарска противвредност по среден курс 
на Народна банка на Република Македонија на денот 
на донесувањето на решението. 

5. Брокерската куќа Битола брокер АД Битола и Ка-
терина Трајковска се должни да ја платат глобата од 
точка 3  и точка 4 на ова решение во рок од 8 дена од 
денот на правосилноста на ова решение на уплатна 
сметка 840-5306 -глоби за сторени прекршоци од обла-
сти во надлежност на Комисијата за хартии од вред-
ност со приходна шифра 722133. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
Бр. 08-2776/2                 Комисија за хартии од вредност 

19 октомври 2009 година                 Претседател, 
    Скопје                      Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
2726. 

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“ 
бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 27.10.2009 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на оства-
рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 
55/2004, 30/2006, 26/2007, 59/2008, 64/2008, 128/2008, 
164/2008, 7/2009, 22/2009, 73/2009 и 116/2009), во членот 
53 став 1, зборот „регион“ се заменува со зборовите: „на 
подрачјето на Република Македонија.“ 

 
Член 2 

Во членот 95, по ставот 2 се додава нов став 3 кој 
гласи:  

„Ако здравствената установа во која се врши хемо-
дијализа не располага со возило за организиран превоз 
на осигурените лица, превозот го организира со правно 
лице овластено за вршење на јавен превоз. “ 

Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи: 
„Доколку не е организиран превоз согласно став 2 и 

3 на овој член, на осигуреното лице му се признаваат 
трошоци за превоз според цената за превоз со средства 
на јавен патен, односно железнички сообраќај.“  

    
Член 3 

Образецот на барање Бр. - 5 (надомест на лекови), 
кој е составен дел на овој правилник се менува и гласи: 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кон барањето ја приложувам следната документа-

ција: 
 
1. За лекови на рецепт во примарната здравстве-

на заштита 
- Рецепт за пропишан лек од избран лекар; 
- Извештај од лекар специјалист односно субспеци-

јалист или отпусно писмо со назначена терапија, ако 
лекот се пропишува по предлог на лекар специјалист 
односно субспецијалист; 

- Потврда од здравствената установа со датум на 
аплицирање ако се работи за лек во ампуларна форма; 

- Три потврди за дефицитарност на лекот од различ-
ни аптеки; 

- Фискална сметка и сметкопотврда (во оригинал) 
од аптеката која го издала лекот; 

- Здравствена легитимација на увид. 
 
2. За лекови од болничката листа 
- Извештај или отпусно писмо со назначена терапи-

ја (согласно режимот на препишување означен во Ли-
стата на лекови потребна е препорака од болнички или 
клинички конзилиум) 
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_________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
2727. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002, 37/2005, 121/2007, 161/2008 и 92/2009), Министерството 
за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец октомври 2009 година, во однос на месец септември 2009 го-

дина, е пониска за 0,4%. 
2. Исплатата на платите за месец октомври 2009 година, во однос на месец септември 2009 година, работо-

давачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на 
правото утврдено за претходниот месец. 

 
                                                                 Министер, 
                                                            Џељаљ Бајрами, с.р. 

- Потврда од соодветна здравствена установа за ап-
ликација на лекоот, согласно Листата на лекови, ако се 
работи за лек во ампуларна форма 

- Конзилијарно мислење, доколку e потребно сог-
ласно режимот на препишување на лекот утврден во 
Листата на лекови. 

- Фискална сметка и сметкопотврда (во оригинал) 
од аптеката која го издала лекот 

- Здравствена легитимација на увид 
 

       Подносител на барањето 
        ____________________ 

 
Член 4 

Образецот на барање Бр. - 6 (надомест на вградени 
материјали), кој е составен дел на овој правилник, се 
менува и гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барам Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија – Подрачна служба ____________________, 
врз основа на приложената документација кон барање-
то да ми ги надомести трошоците направени  за купени 
стандардни материјали за болничко лекување. 

Кон барањето ја приложувам следната документа-
ција: 

- отпусно писмо (копија); 
- сметкопотврда (фактура) за набавениот материјал 

со фискална сметка во оригинал; 
- здравствена легитимација на увид.  
                                                                       
                                              Подносител на барањето 
                                       ______________________ 
 

Член 5 
Во Образецот на барањето Бр. -1 (спец. мед. реха-

билитација),.Образецот на барањето Бр. -2 (надоместок 
на плата –болест/повреда/нега), Образецот на барањето 
Бр. -3 (надоместок на плата –бременост и раѓање), 
Образецот на барањето Бр.-4 (патни трошоци) и Обра-
зецот на барањето Бр.-7 (ослободување од партиципа-
ција) се бришат зборовите: „потврдата за платен при-
донес за задолжително здравствено осигурување“.  

 
Член 6 

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

 
  Бр. 02-20968/4                               Управен одбор 

27 oктомври 2009 година                    Претседател, 
      Скопје                                Беким Сали, с.р. 
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