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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
1280. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и 
член 191 став (10) од Законот за енергетика* („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени про-
изводители коишто користат повластена тарифа 
(„Службен Весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 116/19), Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија на 
седницата одржана на 26 март 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје,  му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од хидроелектроцентралата 
„МХЕЦ КРАПСКА со реф.бр.45“.  

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО 
Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, 
Скопје-Кисела Вода. 

3. Податоци за електроцентралата: 
- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-219, 
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „МХЕЦ КРАПСКА со реф.бр.45“, 
- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр. 172 и 173, КО Крапа, општина Македонски Брод, 
- инсталирана моќност на електроцентралата: 693 

kW (една генераторска единица со моќност од 693 kW) 
и 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.117.461 kWh. 

4. Повластениот производител ќе ја користи пов-
ластена тарифа која што важела на денот на донесува-
ње на решението за стекнување на привремен статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија за хидроелек-
троцентралата „МХЕЦ КРАПСКА со реф.бр.45“, УП1 
бр. 08-45/16 од 14 јули 2016  година, односно се одоб-
рува користење на повластените тарифи за одделните 
блокови, според следната табела: 

 
Блок Kоличинa на 

испорачана електрична 
енергија по блокови 

(kWh) 

Повластена тарифа 
за испорачаната 

електрична 
енергија по 

блокови (€¢/kWh) 
I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

 
5. Користењето на повластената тарифа од точка 4 

на оваа одука ќе трае 20 години започнувајќи со денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

6. Оваа одлука да се достави до барателот, Минис-
терството за економија, Министерството за животна 
средина и просторно планирање, Агенцијата за енерге-
тика на Република Северна Македонија, операторот на 
пазарот на електрична енергија и операторот на елек-
тродистрибутивниот систем. 

7. Оваа одлука влегува во сила седмиот ден од де-
нот на донесувањето и се објавува во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ и на веб страница-
та на Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-
луги на Република Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 08-23/20  

26 март 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
1281. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и 
член 191 став (10) од Законот за енергетика* („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени про-
изводители коишто користат повластена тарифа 
(„Службен Весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 116/19), Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија на 
седницата одржана на 26 март 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, му се одобрува користе-
ње на повластена тарифа на електрична енергија произ-
ведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ Тополка со 
реф. бр. 316”. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиш-
те на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје-Цен-
тар. 

3. Податоци за електроцентралата: 
- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-207, 
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „МХЕЦ Тополка со реф. бр. 316”, 
- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.590/4, КО Дреново, општина Чашка, 
- инсталирана моќност на електроцентралата: 2880 

kW (една генераторска единица со моќност од 2880 
kW), 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 8.424.000 kWh. 

4. Повластениот производител ќе ја користи пов-
ластена тарифа која што важела на денот на донесува-
ње на решението за стекнување на привремен статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија за хидроелек-
троцентралата „МХЕЦ Тополка со реф. бр. 316”, УП1 
бр. 08-136/15 од 20.10.2015 година, односно се одобру-
ва користење на повластените тарифи за одделните 
блокови, според следната табела: 

 
Блок Kоличинa на испорачана 

електрична енергија по 
блокови (kWh) 

Повластена тарифа 
за испорачаната 

електрична 
енергија по 

блокови (€¢/kWh) 
I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

 
5. Користењето на повластената тарифа од точка 4 

на оваа одука ќе трае 20 години започнувајќи со денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 
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6. Оваа одлука да се достави до барателот, Минис-
терството за економија, Министерството за животна 
средина и просторно планирање, Агенцијата за енерге-
тика на Република Северна Македонија, операторот на 
пазарот на електрична енергија и операторот на елек-
тродистрибутивниот систем. 

7. Оваа одлука влегува во сила седмиот ден од де-
нот на донесувањето и се објавува во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ и на веб страница-
та на Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-
луги на Република Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 08-27/20  

26 март 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
1282. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 
и член 149 од Законот за енергетика* (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 96/2018 и “Службен 
весник на Република Северна Македонија” бр.96/2019) 
и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки 
малопродажни цени на одделни нафтени деривати и го-
рива за транспорт (“Службен весник на Република Се-
верна Македонија” бр. 103/2019 и 212/2019), Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата одржана на 
30.3.2020 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И  

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 
 

Член 1 
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 
 

- Моторен бензин –  
ЕУРОСУПЕР БС -  95 - 48,50 (денари/литар) 
- Моторен бензин – 
 ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 50,50 (денари/литар) 
- Дизел гориво –  
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 46,00 (денари/литар) 
- Масло за горење –  
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 35,00 (денари/литар) 
- Мазут М-1 НС  - 18,891 (денари/килограм) 

 
(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 
формираат цените на одделни нафтени деривати и го-
рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-
врдени од став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 
согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 
согласно овој член содржан е данокот на додадена 
вредност согласно Законот за данокот за додадена 
вредност. 

 
Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-
те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни 
цени, кои изнесуваат: 

 
- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  - 11,820 (денари/литар) 
- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 13,627 (денари/литар) 

- Дизел гориво –  
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 17,028 (денари/литар) 
- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 16,590 (денари/литар) 
- Мазут М-1 НС  - 14,119 (денари/килограм) 

 
Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1  од оваа oдлука, содржан е  надоместок за тро-
шоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за 
Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98 и за Еуродизел БС 
(Д-Е V)  е во износ од 5,600 денари/литар, за Екстра 
лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,661 денари/литар, додека 
за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 де-
нар/килограм. 

 
Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1  од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1 
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 
од склад до бензински станици во износ од  0,75  де-
нари/литар за сите нафтени деривати. 

 
Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1  од оваа одлука содржан е надоместокот за 
финансирање на активностите во областа на животната 
средина кои согласно член 184 став 2 алинеја 2 од За-
конот за животната средина го плаќаат обврзниците ут-
врдени со овој закон и тоа: 

 
- Моторен бензин –  
ЕУРОСУПЕР БС -  95  - 0,080 (денари/литар) 
- Моторен бензин –  
ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 0,080 (денари/литар) 
- Дизел гориво –  
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 0,030 (денари/литар) 
- Масло за горење –  
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 0,040 (денари/литар) 
- Мазут М-1 НС  - 0,050 (денари/килограм) 

 
Член 6 

Во највисоките малопродажните цени утврдени со 
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за за-
должителни резерви на нафта и нафтени деривати кои 
согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврз-
ниците утврдени со овој закон при увоз и/или произ-
водство на нафтени деривати и тоа: 

 
- Моторен бензин –  
ЕУРОСУПЕР БС -  95  - 0,890 (денари/литар) 
- Моторен бензин –  
ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 0,890 (денари/литар) 
- Дизел гориво –  
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 0,300 (денари/литар) 
- Масло за горење –  
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 0,300 (денари/литар) 
- Мазут М-1 НС  - 0,740 (денари/килограм) 

 
Член 7 

Во највисоките малопродажните цени утврдени со 
членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврз-
ниците согласно член 92 ставови (3) и (7) од Законот за 
акцизите, изнесуваат и тоа: 

 
- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  - 21,962 (денари/литар) 
- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 21,850 (денари/литар) 
- Дизел гориво –  
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 15,275 (денари/литар) 
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- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) -  6,320 (денари/литар) 
- Мазут М-1 НС  -    0,100 (денари/килограм) 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 

31.03.2020 година и истата ќе се објави во “Службен 

весник на Република Северна Македонија” и на веб-

страницата на Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија. 

 

Бр. 02-897/1  

30 март 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

1283. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и 

член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 

член 16 од Правилникот за повластени производители 

коишто користат повластена тарифа („Службен Весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија на седницата одржана на 

26 март 2020 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, му се 

издава решение за стекнување на статус на повластен 

производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 

КРАПСКА со реф.бр.45”. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО 

Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, 

Скопје-Кисела Вода. 

3. Податоци за хидроцентралата: 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-219, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „МХЕЦ КРАПСКА со реф.бр.45”, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр. 172 и 173, КО Крапа, општина Македонски Брод. 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 693 

kW (една генераторска единица со моќност од 693 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.117.461 kWh. 

4. Ова решение престанува да важи на 2 април 2040 

година. 

5. Ова решение да се достави до барателот, Минис-

терството за економија, Министерството за животна 

средина и просторно планирање, Агенцијата за енерге-

тика на Република Северна Македонија, Операторот на 

пазарот на електрична енергија и Операторот на елек-

тродистрибутивниот систем. 

6. Ова решение влегува во сила седмиот ден од де-
нот на донесувањето и се објавува во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ и на веб страница-
та на Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-
луги на Република Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 08-22/20  

26 март 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________      
1284. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и 
член 191 став (10) од Законот за енергетика* („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени про-
изводители коишто користат повластена тарифа 
(„Службен Весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 116/19), Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија на 
седницата одржана на 26 март 2020 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје,  му се издава решение 
за стекнување на статус на повластен производител за 
хидроелектроцентралата „МХЕЦ Тополка со реф. бр. 
316”. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиш-
те на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје-Цен-
тар. 

3. Податоци за електроцентралата: 
- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-207, 
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „МХЕЦ Тополка со реф. бр. 316”, 
- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.590/4, КО Дреново, општина Чашка, 
- инсталирана моќност на електроцентралата: 2880 

kW (една генераторска единица со моќност од 2880 
kW) и 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 8.424.000 kWh. 

4. Ова решение престанува да важи на 2 април 2040 
година. 

5. Ова решение да се достави до барателот, Минис-
терството за економија, Министерството за животна 
средина и просторно планирање, Агенцијата за енерге-
тика на Република Северна Македонија, Операторот на 
пазарот на електрична енергија и операторот на елек-
тродистрибутивниот систем. 

6. Ова решение влегува во сила седмиот ден од де-
нот на донесувањето и се објавува во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ и на веб страница-
та на Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-
луги на Република Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 08-28/20  

26 март 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

1285. 

Врз основа на член 30 и член 56 став 1 точка 3 од За-
конот за здравственото осигурување („Службен весник  
на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 
192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 
и 171/2017 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 275/2019), член 1 став 3, член 2 став 2 
и член 6 став 1  и 2 од Законот за употреба на јазиците 
(„Службен весник  на Република С. Македонија“ број 
7/2019) и член 43 од Правилникот за начинот на корис-
тење на здравствени услуги на осигурените лица во 
странство („Службен весник  на Република Македонија“ 
број 88/2013, 48/2015, 68/2015, 211/2015, 107/2016 и 
158/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Република Северна Македонија на сед-
ницата одржана на 31 јануари 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ  НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА  

ВО СТРАНСТВО 

 
Член 1 

Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предви-
дени во Правилникот за начинот на користење на 
здравствени услуги на осигурените лица во странство 
(„Службен весник  на Република Македонија“ број 
133/2011, 53/2012, 18/2013, 88/2013, 91/2013 и 
138/2013, 186/2013, 89/2014 и 145/2014, 48/2015, 
139/2016 и 158/2016),  по членот 2 се додава нов член 
2-а кој гласи: 

„Со оваа Одлука се утврдуваат и обрасци согласно 
одредбите од Законот за употреба на јазиците и тоа:“  

1. Образец на барање Л1 – за болничко лекување во 
странство/Formulari i kërkesës M1– e mjekimit spitalor në 
shtet të huaj; 

2. Образец на барање Л2 – за продолжување на ле-
кување во странство и /или признавање на дополнител-
ни трошоци/Formulari i kërkesës M2– e vazhdimit të 
mjekimit jashtë vendit dhe/ose vlerësimit të shpenzimeve 
shtesë; 

3. Образец на барање Л3 – за надомест на средства 

за извршени здравствени услуги во странство – итен 

случај/Formulari i kërkesës M3 – e kompensimit të 

mjeteve të shërbimeve mjekësore të kyera në shtet të huaj – 

rast urgjent; 

4. Образец на барање Л4 -  за контролен преглед во 

странство по извршено болничко лекување во стран-

ство на товар на ФЗОМ/ Formulari i kërkesës M4– e 

ekzaminimit jashtë shtetit pas mjekimit të kryer 

shëndetësor jashtë shtetit, që i heq  FSSHRMV-ja; 

5. Образец на барање Л5 – за надомест на средства 

за пренос на умрено лице при болничко лекување во 

странство на товар на ФЗОМ/ Formulari i kërkesës M5– 

e kompensimit të mjeteve për bartjen e të ndjerit gjatë 

shërimit mjekësor jashtë vendit, që i heq  FSSHRMV-ja; 

6. Образец на барање Д1 – за издавање на двојази-

чен образец за работници упатени на привремена рабо-

та во држава со која РСМ има склучено (преземено) 

Договор за социјално осигурување/ Formulari i kërkesës 

D1 – e lëshimit të formularit dygjuhësh për punëtorët e 

dërguar në punë të përkohshme në shtetin me të cilin 

Republika e Maqedonisë së Veriut ka nënshkruar (marrë 

përsipër) marrëveshje sigurimi social; 

7. Образец на барање ПП1 – за издавање на двојази-

чен образец за осигурување на право на здравствено 

осигурување за време на привремен престој (приватно 

или службено патување, студентски престој, школу-

вање, стручно усовршување, престој во врска меѓуна-

родна – техничка, научна и културна соработка и 

слично) во држава со која РСМ има склучено (презе-

мено) Договор за социјално осигурување/ Formulari i 

kërkesës QP1 e dhënies së formularit dygjuhësh për 

realizimin e të drejtës së sigurimit shëndetësor gjatë 

qëndrimit të përkohshëm (udhëtim privat ose udhëtim 

pune, qëndrim studentor, arsimim, trajnim profesional, 

qëndrim në lidhje me bashkëpunimin ndërkombëtar - 

teknik,  shkencor dhe kulturor etj.) në shtetin me të cilin 

RMV-ja ka nënshkruar (marrë përsipër) marrëveshje 

sigurimi shëndetësor; 

8. Образец на барањеПП4/1 – за издавање на двоја-

зичен образец за престанок на претходно дадено право 

на здравствено осигурување за време на постојан прес-

тој(живеење) во држава во која РСМ има склучено 

(преземено) Договор за социјално осигурување/  

Formulari i kërkesës QP4/1-  e lëshimit të formularit 

dygjuhësh për ndërprerjen e së drejtës së mëparshme të 

sigurimit shëndetësor gjatë qëndrimit të përhershëm 

(jetesës) në shtetin me të cilin RMV-ja ka lidhur 

marrëveshje sigurimi social; 

9. Образец на барање ПП4 – за издавање на двојази-

чен образец за остварување на право на здравствено 

осигурување за време на постојан престој (живеење) во 

држава со која РСМ има склучено (преземено) Договор 

за социјално осигурување/  Formulari i kërkesës QP4-  e 

lëshimit të formularit dygjuhësh për realizimin e  të drejtës 

së sigurimit shëndetësor gjatë qëndrimit të përhershëm 

(jetesës) në shtetin me të cilin RMV-ja ka nënshkruar 

(marrë përsipër) Kontratë sigurimi social. 

Обрасците од ставот 1 се составен дел на оваа од-

лука. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“.  

 

Бр.02-5833/5 Претседател 

25 март 2020 година  на Управен одбор, 

Скопје Дејан Николовски, с.р. 
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Në bazë të nenit 30 dhe 56, paragrafi 1 pika 3 e Ligjit 
për Sigurim Shëndetësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 
97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 
61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 
192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 
142/2016 dhe 171/2017 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut numër 275/2019),  nenit 1 
paragrafit 3, nenit 2 paragrafit 2 dhe nenit 6 paragrafit 1  
dhe 2 te Ligit për përdorimin e gjuhëve“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 7/2019)  dhe 
neni 43 nga Rregullorja për mënyrën e përdorimit të 
shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar jashtë 
vendit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” numër  88/2013, 48/2015, 68/2015, 211/2015, 
107/2016 dhe 158/2016), Këshilli Drejtues i Fondit për 
Sigurim Shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut në seancën e mbajtur më 31 janar 2020, solli 
(miratoi) 

 

V E N D I M 

PËR PLOTËSIMIN E VENDIMIT PËR PËRCAKTIMIN 

E FORMULARËVE TË PARASHIKUAR NË 

RREGULLOREN PËR MËNYRËN E PËRDORIMIT TË 

SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE JASHTË VENDIT TË  

PERSONAVE TË SIGURUAR 

 

Neni 1 

Në Vendimin për përcaktimin e formularëve të 

parashikuar në Rregulloren për mënyrën e përdorimit të 

shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar jashtë 

vendit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 

numër 133/2011, 53/2012, 18/2013, 88/2013, 91/2013 dhe 

138/2013, 186/2013, 89/2014 dhe 145/2014, 48/2015, 

139/2016 dhe 158/2016), pas nenit 2 shtohet neni i ri 2-a si 

në vazhdim:   

„Me këte vendim percaktohen formularët në bazë të 

dispozitave të Ligjit për përdorimin e gjuhëve si që janë:“ 

1. Образец на барање Л1 – за болничко лекување во 

странство/Formulari i kërkesës M1– e mjekimit spitalor në 

shtet të huaj; 

2. Образец на барање Л2 – за продолжување на ле-

кување во странство и /или признавање на дополнител-

ни трошоци/Formulari i kërkesës M2– e vazhdimit të 

mjekimit jashtë vendit dhe/ose vlerësimit të shpenzimeve 

shtesë; 

3. Образец на барање Л3 – за надомест на средства 

за извршени здравствени услуги во странство – итен 

случај/Formulari i kërkesës M3 – e kompensimit të 

mjeteve të shërbimeve mjekësore të kyera në shtet të huaj – 

rast urgjent; 

4. Образец на барање Л4 -  за контролен преглед во 

странство по извршено болничко лекување во стран-

ство на товар на ФЗОМ/ Formulari i kërkesës M4– e 

ekzaminimit jashtë shtetit pas mjekimit të kryer 

shëndetësor jashtë shtetit, që i heq  FSSHRMV-ja; 

5. Образец на барање Л5 – за надомест на средства 

за пренос на умрено лице при болничко лекување во 

странство на товар на ФЗОМ/ Formulari i kërkesës M5– 

e kompensimit të mjeteve për bartjen e të ndjerit gjatë 

shërimit mjekësor jashtë vendit, që i heq  FSSHRMV-ja; 

6. Образец на барање Д1 – за издавање на двојази-

чен образец за работници упатени на привремена рабо-

та во држава со која РСМ има склучено (преземено) 

Договор за социјално осигурување/ Formulari i kërkesës 

D1 – e lëshimit të formularit dygjuhësh për punëtorët e 

dërguar në punë të përkohshme në shtetin me të cilin 

Republika e Maqedonisë së Veriut ka nënshkruar (marrë 

përsipër) marrëveshje sigurimi social; 

7. Образец на барање ПП1 – за издавање на двојази-

чен образец за осигурување на право на здравствено 

осигурување за време на привремен престој (приватно 

или службено патување, студентски престој, школу-

вање, стручно усовршување, престој во врска меѓуна-

родна – техничка, научна и културна соработка и 

слично) во држава со која РСМ има склучено (презе-

мено) Договор за социјално осигурување/ Formulari i 

kërkesës QP1 e dhënies së formularit dygjuhësh për 

realizimin e të drejtës së sigurimit shëndetësor gjatë 

qëndrimit të përkohshëm (udhëtim privat ose udhëtim 

pune, qëndrim studentor, arsimim, trajnim profesional, 

qëndrim në lidhje me bashkëpunimin ndërkombëtar - 

teknik,  shkencor dhe kulturor etj.) në shtetin me të cilin 

RMV-ja ka nënshkruar (marrë përsipër) marrëveshje 

sigurimi shëndetësor; 

8. Образец на барањеПП4/1 – за издавање на двоја-

зичен образец за престанок на претходно дадено право 

на здравствено осигурување за време на постојан прес-

тој(живеење) во држава во која РСМ има склучено 

(преземено) Договор за социјално осигурување/  

Formulari i kërkesës QP4/1-  e lëshimit të formularit 

dygjuhësh për ndërprerjen e së drejtës së mëparshme të 

sigurimit shëndetësor gjatë qëndrimit të përhershëm 

(jetesës) në shtetin me të cilin RMV-ja ka lidhur 

marrëveshje sigurimi social; 

9. Образец на барање ПП4 – за издавање на двојази-

чен образец за остварување на право на здравствено 

осигурување за време на постојан престој (живеење) во 

држава со која РСМ има склучено (преземено) Договор 

за социјално осигурување/  Formulari i kërkesës QP4-  e 

lëshimit të formularit dygjuhësh për realizimin e  të drejtës 

së sigurimit shëndetësor gjatë qëndrimit të përhershëm 

(jetesës) në shtetin me të cilin RMV-ja ka nënshkruar 

(marrë përsipër) Kontratë sigurimi social. 

Formularët e paragrafit 1 janë pjesë përbërëse e këtij 

vendimi. 

 

Neni 2 

Ky vendim hyn në fuqi nga dita e publikimit në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

 

Nr.02-5833/5                 Këshilli drejtues 

25 mars 2020                         Kryetar, 

Shkup    Dejan Nikolovski, d.v. 
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1286. 

Врз основа на член 9 и член 56 став 1 точка 14 од За-
конот за здравственото осигурување Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен весник  на Република 
Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 
97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 
98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 
217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 
171/2017 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ број 275/2019), член 1 став 3, член 2 став 2 и 
член 6 став 1 и 2 од Законот за употреба на јазиците 
(„Службен весник  на Република С. Македонија“ број 
7/2019) и член 114 став 2 од Правилникот за содржината 
и начинот на остварување на правата и обврските од за-
должителното здравствено осигурување („Службен вес-
ник  на Република Македонија“ број 18/2015, 64/2015, 
96/2015, 125/2015, 191/2015, 187/2016, 146/2018 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
број 44/2019 и 198/2019), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Република Северна Маке-
донија на седницата одржана на 31 јануари 2020 година, 
донесе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предви-
дени во Правилникот за содржината и начинот на ос-
тварување на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“ број 133/2011, 5/12, 29/12, 79/12, 
57/2013, 64/2013, 88/2013, 105/2013, 119/2013, 
138/2013, 165/2013, 34/2014, 138/2014, 141/2014, 
11/2015 76/2015, 96/2015 и 200/2018, и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ број 44/2019 и 
70/2019), по членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи:   

„Со оваа Одлука се утврдуваат и обрасци согласно 
одредбите од Законот за употреба на јазиците и тоа: 

1. Образец на барање Р1 – за надомест (рефундаци-
ја на средства) за медицински потрошен материјал 
и/или вградени материјали за време на лекување во 
специјалистичко-консултативна и болничка здравстве-
на заштита/ Formulari i kërkesës R1-  e kompensimit 
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(rimbursimit të fondeve) të materialeve mjekësore të 
konsumueshme dhe/ose materiale të vendosura gjatë kohës 
së trajtimit në kujdesin shëndetësor specialistik-konsultativ 
dhe spitalor; 

2. Образец на барање Р2 – за надомест (рефунда-
ција) на средства за лекови)/ Formulari i kërkesës R2-  e 
kompensimit (rimbursimit) të fondeve për barna; 

3. Образец на барање Р3 – за надомест(рефундација 
на средства) на патни трошоци/ Formulari i kërkesës R3-  
e kompensimit (rimbursimit të mjeteve) të shpenzimeve të 
udhëtimit; 

4. Образец за барање Р4 – за надомест (рефундација 
на средства  за ортопедски и други помагала/ Formulari 
i kërkesës R4– e kompensimit (rimbursimit të mjeteve) të 
pajisjeve ortopedike dhe të pajisjeve të tjera; 

5. Образец на барање П1 за ослободување од парти-
ципација/ Formular i kërkesës P1- e lirimit nga 
pjesëmarrja (pаrticipimi) 

6. Образец на барање НП – за надомест (рефунда-
ција на средства) за пружени услуги во специјалистич-
ко – консултативна и болничка здравствена заштита 
врз основа на платен придонес за здравствено осигуру-
вање/Formular i kërkesës NP-  e kompensimit 
(rimbursimit të mjeteve) të shërbimev të ofruara 
shëndetësore në kujdesin specialistik-konsultativ dhe 
kujdesin spitalor duke u bazuar në kontributin e paguar për 
sigurimin shëndetësor; 

7. Образец на барање ИСМР –  за право на надо-
мест (рефундација на средства) за извршена специјали-
зирана медицинска рехабилитација како продолжено 
болничко лекување/ Formulari i kërkesës RSMK- e të 
drejtës së kompensimit (rimbursimit të mjeteve) për 
kryerjen e rehabilitimit të specializuar mjekësor si mjekim 
i vazhduar spitalor; 

8. Образец на барање Н1 – за надоместок на плата 
поради болест/нега/ Formulari i kërkesës К1-   e 
kompensimit të rrogës për shkak të sëmundjes/kujdesit; 

9. Образец на барање Н2 – за надоместок на плата 
поради бременост и раѓање/ Formulari i kërkesës К2-   e 
kompensimit të rrogës për shkak të shtatzënisë dhe lindjes; 

10. Образец на барање Н3 – за надоместок на плата 
поради повреда на работа/професионална болест/ 
Formulari i kërkesës К3 -   e kompensimit të rrogës për 
shkak të lëndimit në punë/sëmundjes profesionale; 

11. Образец на барање Н4 – за надоместок на плата 
поради бременост и раѓање во висина од 50% од ут-
врдениот надоместок поради враќање на работа/ 
Formulari i kërkesës К4 –  e kompensimit të rrogës për 
shkak të shtatzënisë dhe lindjes, në vlerën prej 50% të 
kompensimit të përcaktuar për shkak të kthimit në punë; 

12. Образец на барање Н5 – за надоместок на плата 
поради отсуство од работа за родителство на таткото/ 
посвоител на дете/ Formulari i kërkesës К5 –  e 
kompensimit të rrogës për shkak të mungesës në punë për 
prindërim të babait/birësuesit të fëmijës; 

13. Образец на барање МР1 – за право на специја-
лизирана медицинска рехабилитација/ Formulari i 
kërkesës RM1   e së drejtës së rehabilitimit të specializuar 
mjekësor и 

14. Образец на барање ЗО1 – Пријава /Одјава/ Про-
мена – за задолжително здравствено осигурување/ 
Formulari i  kërkesës SD1-  Lajmërim/ Çlajmërim/ 
Ndryshim - për sigurim të  detyrueshëm shëndetësor.“ 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“.  

 
Бр.02-5833/6 Претседател 

25 март 2020 година  на Управен одбор, 
Скопје Дејан Николовски, с.р. 

Në bazë të nenit 9 dhe nenit 56 paragrafi 1 pika 14 e 
Ligjit për Sigurimin Shëndetësor  (,,Gazeta Zyrtare e 
Republikës Maqedonisë” numër 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 
43/2014, 44/2014, 97/2014,112/2014,113/2014, 188/2014, 
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 
120/2016, 142/2016 dhe 171/2017 dhe ,,Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 275/2019), 
nenit 1 paragrafit 3, nenit 2 paragrafit 2 dhe nenit 6 
paragrafit 1 dhe 2 te Ligit për përdorimin e gjuhëve“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 
7/2019) dhe neni 114 paragrafi 2 nga Rregullorja për 
përmbajtjen dhe mënyrën e realizimit të të drejtës dhe 
detyrimeve të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor 
(,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
18/2015, 64/2015, 96/2015, 125/2015, 191/2015, 
187/2016, 146/2018 dhe (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” numër  44/2019 dhe 198/2019), 
Bordi i Drejtorëve të Fondit të Sigurimit Shëndetësor të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur 
me 31 janar  2020, solli (miratoi) 

 
V E N D I M 

PËR PLOTËSIMIN E VENDIMIT PËR PËRCAKTIMIN 
E FORMAVE TË PARASHIKUARA NË REGULLOREN 
PËR PËRMBAJTJEN DHE MËNYRËN E REALIZIMIT  
TË  TË  DREJTAVE  DHE DETYRIMEVE TË  

SIGURIMIT TË DETYRUESHËM SHËNDETËSOR 
 

Neni 1 
Në Vendimin për përcaktimin e formave të 

parashikuara në Regulloren për përmbajtjen dhe mënyrën e 
realizimit të të drejtave  dhe detyrimeve të sigurimit të 
detyrueshëm shëndetësor (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 133/2011, 5/12, 29/12, 79/12, 
57/2013, 64/2013, 88/2013, 105/2013, 119/2013, 
138/2013, 165/2013, 34/2014, 138/2014, 141/2014, 
11/2015 76/2015, 96/2015 dhe 200/2018 dhe ,,Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 
44/2019 dhe 70/2019), pas nenit 3 shtohet neni i ri 3a si në 
vazhdim: 

“Me këte  Vendim përcaktohen formularët në bazë të 
dispozitave të Ligjit për përdorimin e  gjuhëve si që janë: 

1. Образец на барање Р1 – за надомест (рефундаци-
ја на средства) за медицински потрошен материјал 
и/или вградени материјали за време на лекување во 
специјалистичко-консултативна и болничка здравстве-
на заштита/ Formulari i kërkesës R1-  e kompensimit 
(rimbursimit të fondeve) të materialeve mjekësore të 
konsumueshme dhe/ose materiale të vendosura gjatë kohës 
së trajtimit në kujdesin shëndetësor specialistik-konsultativ 
dhe spitalor; 

2. Образец на барање Р2 – за надомест (рефунда-
ција) на средства за лекови)/ Formulari i kërkesës R2-  e 
kompensimit (rimbursimit) të fondeve për barna; 

3. Образец на барање Р3 – за надомест(рефундација 
на средства) на патни трошоци/ Formulari i kërkesës R3-  
e kompensimit (rimbursimit të mjeteve) të shpenzimeve të 
udhëtimit; 

4. Образец за барање Р4 – за надомест (рефундација 
на средства  за ортопедски и други помагала/ Formulari 
i kërkesës R4– e kompensimit (rimbursimit të mjeteve) të 
pajisjeve ortopedike dhe të pajisjeve të tjera; 

5. Образец на барање П1 за ослободување од парти-
ципација/ Formular i kërkesës P1- e lirimit nga 
pjesëmarrja (pаrticipimi) 

6. Образец на барање НП – за надомест (рефунда-
ција на средства) за пружени услуги во специјалистич-
ко – консултативна и болничка здравствена заштита 
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врз основа на платен придонес за здравствено осигуру-
вање/Formular i kërkesës NP-  e kompensimit 
(rimbursimit të mjeteve) të shërbimev të ofruara 
shëndetësore në kujdesin specialistik-konsultativ dhe 
kujdesin spitalor duke u bazuar në kontributin e paguar për 
sigurimin shëndetësor; 

7. Образец на барање ИСМР –  за право на надо-
мест (рефундација на средства) за извршена специјали-
зирана медицинска рехабилитација како продолжено 
болничко лекување/ Formulari i kërkesës RSMK- e të 
drejtës së kompensimit (rimbursimit të mjeteve) për 
kryerjen e rehabilitimit të specializuar mjekësor si mjekim 
i vazhduar spitalor; 

8. Образец на барање Н1 – за надоместок на плата 
поради болест/нега/ Formulari i kërkesës К1-   e 
kompensimit të rrogës për shkak të sëmundjes/kujdesit; 

9. Образец на барање Н2 – за надоместок на плата 
поради бременост и раѓање/ Formulari i kërkesës К2-   e 
kompensimit të rrogës për shkak të shtatzënisë dhe lindjes; 

10. Образец на барање Н3 – за надоместок на плата 
поради повреда на работа/професионална болест/ 
Formulari i kërkesës К3 -   e kompensimit të rrogës për 
shkak të lëndimit në punë/sëmundjes profesionale; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Образец на барање Н4 – за надоместок на плата 
поради бременост и раѓање во висина од 50% од ут-
врдениот надоместок поради враќање на работа/ 
Formulari i kërkesës К4 –  e kompensimit të rrogës për 
shkak të shtatzënisë dhe lindjes, në vlerën prej 50% të 
kompensimit të përcaktuar për shkak të kthimit në punë; 

12. Образец на барање Н5 – за надоместок на плата 
поради отсуство од работа за родителство на таткото/ 
посвоител на дете/ Formulari i kërkesës К5 –  e 
kompensimit të rrogës për shkak të mungesës në punë për 
prindërim të babait/birësuesit të fëmijës; 

13. Образец на барање МР1 – за право на специја-
лизирана медицинска рехабилитација/ Formulari i 
kërkesës RM1   e së drejtës së rehabilitimit të specializuar 
mjekësor и 

14. Образец на барање ЗО1 – Пријава /Одјава/ Про-
мена – за задолжително здравствено осигурување/ 
Formulari i  kërkesës SD1-  Lajmërim/ Çlajmërim/ 
Ndryshim - për sigurim të  detyrueshëm shëndetësor.“ 

 
Neni 2 

Ky vendim hyn në fuqi   nga dita e publikimit në 
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 

 
Nr.02-5833/6                 Këshilli drejtues 
25 mars 2020   Kryetar, 

Shkup Dejan Nikolovski, d.v. 
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