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1268.
Врз основа на членот 153 од Изборниот законик  

(„Службен весник на Република Македонија" број 
40/2006, 136/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13 и 34/13) и 
членот 13 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18 април 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕ-

НИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

I. Се верифицира мандатот на пратениците
- Христина Рунчева и
- Панче Дамески.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 

Бр. 07 1647/1 Претседател
18 април 2013 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

__________
1269.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-
на („Службен весник на Република Македонија" број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11),Соб-
ранието на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 18 април 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОП-
СКАТА УНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ЕУФОР АЛТЕА

1. За учество во мировната операција на Европската 
унија во Босна и

Херцеговина ЕУФОР Алтеа, се испраќаат припадни-
ци на Армијата на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Армијата), и тоа:

- еден медицински тим во состав од десет припадни-
ци на Армијата и

- еден офицер - правен советник за работа во Коман-
дата на ЕУФОР.

Стр.

Стр.
Декларации, заеднички позиции и 
демарши на Европската Унија кон 
кои се придржува/прифаќа Репу-
блика Македонија на покана на ЕУ

10. Одлука за воведување на рестриктив-
ните мерки согласно Одлуката 
2013/89/ЗНБП на Советот од 18 февруа-
ри 2013 година за изменување на Одлу-
ка 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мер-
ки против Зимбабве............................. 2

11. Одлука за воведување на рестриктив-
ните мерки согласно Одлуката на Со-
ветот 2013/88/ЗНБП од 18 февруари 
2013 година за изменување на Одлу-
ка 2010/800/ЗНБП за рестриктивни 
мерки против Демократска Народна 
Република Кореја................................... 7
Огласен дел....................................... 1-44

2. Припадниците на Армијата од точката 1 алинеја 
1 на оваа одлука се испраќаат за период од шест месе-
ци сметано од мај 2013 (прва годишна ротација) и ноем-
ври 2013 година ( втора годишна ротација), офицерот 
од точката 1 алинеја 2 на оваа одлука се испраќа за пе-
риод од шест месеци сметано од јуни 2013 (прва годиш-
на ротација) и декември 2013 година (втора годишна ро-
тација).

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на при-
падниците на Армијата од точката 1 на оваа одлука ги 
обезбедува Република Македонија.

4. Подготовките, организацијата и учеството во ми-
ровната операција ќе ги изврши Министерството за од-
брана, односно Генералштабот на Армијата на Републи-
ка Македонија.

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува из-
вештај пред Собранието на Република Македонија.

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 1649/1 Претседател
18 април 2013 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
1270.

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за служба 
во Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 
148/11 и 55/12), министерот за одбрана, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИ-
ЈАТА НА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛНИОТ ПЕРСОНАЛ 
НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образе-

цот и начинот за издавање и одземање на легитимација-
та на воениот и цивилниот персонал на служба во Ар-
мијата на Република Македонија („Службен весник на 
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Република Македонија“ бр.116/12), во член 2 во ставот 
2 зборовите „ЕМБГ, податоци за  регистарскиот број на 
личната карта“ се бришат. 

Образецот на легитимацијата на воениот и цивилни-
от персонал на служба во Армијата на Република Маке-
донија, се заменува со нов образец, кој е даден во при-
лог и е составен дел на овој правилник.

Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 01 - 2178/1
9 април 2013 година Министер за одбрана,

Скопје Таљат Џефери, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1271.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11 и 15/13), минис-
терот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ 

СИСТЕМ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на корис-

тење на Електронскиот систем за јавни набавки. 

Член 2
Електронскиот систем за јавни набавки (во поната-

мошниот текст: ЕСЈН) го сочинуваат електронска опре-
ма, средства и програми што овозможуваат далечинска 
комуникација и размена на податоци и е достапен на 
интернет страницата.

Член 3
Физички пристап до просторијата во која е инстали-

ран ЕСЈН имаат само овластени лица определени од ор-
ганот каде што се наоѓа ЕСЈН или лица овластени од 
Бирото за јавни набавки (во понатамошниот текст: Би-
ро).

Доколку е потребен пристап на друго лице до прос-
торијата во ЕСЈН истото треба да биде придружувано и 
надгледувано од овластено лице.

Просторијата во која е инсталиран ЕСЈН се заштиту-
ва од ризиците во опкружувањето преку примена на 
мерки и контроли со кои се намалува ризикот од по-
тенцијални закани вклучувајќи кражба, пожар, експло-
зии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влијанија, 
пречки во снабдувањето со електрична енергија и елек-
тромагнетно зрачење.

По потреба се користи и далечински пристап до сер-
верите и до апликацијата преку виртуелна приватна 
мрежа (VPN). Пристапот го обезбедува носителот на на-
бавката каде што е поставен ЕСЈН на барање на Биро-
то.

Член 4
ЕСЈН содржи огнени ѕидови за заштита на внатреш-

ните сегменти од надворешен пристап, кои се конфигу-
рирани на начин што секој пристап и протокол кој не е 
потребен за функционирање на ЕСЈН е оневозможен.

ЕСЈН содржи систем за заштита од штетни софтвер-
ски програми и редовно се надградува со најновите де-
финиции на штетни софтверски програми.

ЕСЈН врши проверка за заштита од штетни софтвер-
ски програми при секој прием на податоци.

Член 5
ЕСЈН врши шифрирање на примените податоци и 

оневозможува дешифрирање на истите сé до моментот 
на отворањето на понудите или пријавите за учество, а 
за време на спроведувањето на електронските аукции 
ЕСЈН го оневозможува откривањето на идентитетот на 
учесниците на електронската аукција.

Комуникацијата помеѓу корисниците и ЕСЈН се од-
вива на апликативно ниво преку шифрирана (SSL) ко-
муникација.

Член 6
Резервната копија на податоците складирани во ЕСЈ-

Н се чува во просторија која се наоѓа надвор од просто-
ријата во која е инсталиран ЕСЈН и истата е заштитена 
физички, со лозинка и од модификација.
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Резервното копирање на податоците се врши секој 
работен ден, на крајот од работната седмица и секој по-
следен работен ден во месецот.

Заради вршење на резервно копирање се обезбедува 
уред и доволен број на медиуми за правење резервни 
копии и се изработува план за управување со копиите.

Член 7
За најава, користење на функционалностите и презе-

мање дејствија преку ЕСЈН секој корисник употребува 
корисничко име и лозинка.

Во постапките водени со користење на електронски 
средства преку ЕСЈН, се употребува електронски пот-
пис (дигитален сертификат) согласно прописите за 
електронски потпис.

Со дигитален сертификат, чиј носител е овластено 
лице кај економскиот оператор, се потпишуваат доку-
ментите што самиот економски оператор ги составува 
и поднесува преку ЕСЈН. Доколку дигиталниот серти-
фикат (потпис) кој е содржан во електронската понуда 
е издаден од странски издавач, потребно е издавачот да 
биде авторизиран (регистриран) во земјата на потекло 
како официјален издавач на дигитални сертификати и 
валидноста на истиот се проверува од страна на Коми-
сијата за јавни набавки. 

Член 8
Електронската архивa на ЕСЈН опфаќа чување на 

електронските документи во изворен облик во кој се 
креирани, испратени, примени и архивирани, облик со 
кој изворната содржината не се менува.

За водење и управување со електронската архива на 
ЕСЈН соодветно се применува Законот за архивски ма-
теријал. 

Член 11
За да го користат ЕСЈН договорните органи и еко-

номските оператори се регистрираат на системот со по-
полнување на веб формуларот кој е составен дел од ЕС-
ЈН. 

Назначениот локален систем администратор кај до-
говорниот орган, односно економскиот оператор го ре-
гистрира субјектот во ЕСЈН и врши активирање и деак-
тивирање на останатите корисници од тој договорен ор-
ган, односно економски оператор.

ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од по-
полнетиот веб формулар, генерира лозинка и ја доставу-
ва на регистрираната адреса на е-пошта на локалниот 
систем администратор.

Договорните органи ги доставуваат податоците од 
веб формуларот, во хартиена форма со потпис и печат 
или во електронска форма потпишани со електронски 
потпис, до Бирото. Бирото по проверката на внесените 
податоци од веб формуларот, врши активирање на ло-
калниот систем администратор на договорниот орган.

Економските оператори добиваат корисничко име и 
лозинка и про-фактура за надоместок за користење на 
ЕСЈН. По извршената уплата на надоместокот, нивниот 
профил станува активен и можат да го користат и да 
преземаат дејствија на ЕСЈН.  

Член 12
Секој регистриран корисник во ЕСЈН самиот си до-

делува корисничко име, кое важи за целото времетрае-
ње на користењето на ЕСЈН, без можност за менување 
а може да ја менува лозинката што ЕСЈН автоматски 
му ја генерирал, како и лозинката што самиот ја внел. 
На ЕСЈН треба да биде регистриран секој носител на 
набавка.

Член 13
За обезбедување тајност и заштита на обработката 

на личните податоци, Бирото воспоставува и примену-
ва организациски и технички мерки, согласно прописи-
те за заштита на лични податоци.

Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕС-
ЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација 
се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува пра-
вилата и условите за користење на ЕСЈН.

Член 14
Договорниот орган го користи ЕСЈН за преземање 

на следните дејствија:
- објавување на претходно индикативно известува-

ње, оглас за доделување на договор за јавна набавка, ог-
лас за конкурс за избор на идејно решение, известува-
ње за склучен договор, известување за поништување на 
постапката за доделување на договор за јавна набавка и 
тендерска документација;

- објавување на оглас за барање за прибирање на по-
нуди, евиденција на постапките за барање за прибира-
ње на понуди и поедноставена тендерска документаци-
ја,

- објавување на оглас за воспоставување на јавно 
приватно партнерство како концесија за јавни работи и 
јавни услуги;

- објавување на известување за технички дијалог;
- објавување на оглас за воспоставување на квали-

фикациски систем;
- изменување на податоците за објавен оглас и тен-

дерска документација;
- објавување на одговори на прашања поставени од 

економските оператори во постапката за доделување 
на договор за јавна набавка;

- отворање и евалуација на понудите или пријавите 
за учество во постапката за доделување на договор за 
јавна набавка;

- водење на записник за отворањето на понудите и 
подготвување/преземање на извештај за спроведената 
постапка и извештај од текот на аукцијата;

- поставување на прашања и барање на појаснувања 
и дополнувања на документите во текот на евалуација-
та на понудите или пријавите за учество;

- подготвување, донесување и објавување на одлуки 
во врска со извршената  претквалификација, доделува-
њето на договорот за јавна набавка, склучувањето на 
рамковна спогодба или поништувањето на постапката 
за доделување на договор за јавна набавка;

- спроведување на електронска аукција;
- креирање и објавување на негативни референци  и
- оформување на досие за постапката за доделување 

на договор за јавна набавка или склучување на рамков-
на спогодба.

При пополнување на огласите и известувањата за 
технички дијалог, договорниот орган ја избира соодвет-
ната категорија на набавка заради испраќање информа-
ции за нови огласи до сите регистрирани економски 
оператори со активиран профил.

Член 15
Регистрираниот економски оператор со активиран 

профил го користи ЕСЈН за преземање на следните деј-
ствија:

- добивање информации за нови огласи и известува-
ња за технички дијалог по е-пошта и во сандачето на 
ЕСЈН, за три или повеќе основни категории, кои не мо-
жат да се менуваат во текот на годишната претплата;

- преземање на тендерска документација;
- поставување на прашања и добивање на одговори 

во постапката за доделување на договор за јавна набав-
ка;
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- доставување на понуда или на пријава за учество, 
како и на бараната документација;

- одговарање на прашања поставени од договорниот 
орган во текот на евалуација на понудите и

- учество на електронска аукција.

Член 16
Комуникацијата во ЕСЈН се спроведува преку:
- испраќање на пораки кои ЕСЈН автоматски или по-

луавтоматски (со можност за уредување) ги генерира 
по преземање на одредено дејствие или пораки составе-
ни и испратени од корисник преку соодветен модул во 
ЕСЈН до регистрираната адреса на е-пошта на друг ко-
рисник;

- испраќање или зачувување на пораката во елек-
тронското поштенско сандаче за испратена/примена 
електронска пошта, кое му стои на располагање на се-
кој регистриран корисник и

- со објавување на податоците на јавниот дел од веб 
локацијата.

Секоја комуникација се спроведува истовремено на 
најмалку два од начините утврдени во став 1 од овој 
член.

Доставата на пораката се смета за успешно изврше-
на со нејзино поставување во електронското поштен-
ско сандаче на корисникот, кое што ЕСЈН го врши авто-
матски. За време на прием на една порака во електрон-
ското поштенско сандаче на примателот се смета време-
то кое се појавува како време на испраќање во елек-
тронското поштенско сандаче на испраќачот.

Член 17
ЕСЈН го евидентира економскиот оператор и време-

то во кое извршил преземање на тендерска документа-
ција. При секоја измена на огласот и тендерската доку-
ментација, ЕСЈН автоматски испраќа е-порака со извес-
тување за направената измена само до економскиот опе-
ратор кој претходно ја презел тендерската документаци-
ја.

При приемот на документи и пораки испратени од 
економски оператор до договорен орган и обратно, ЕСЈ-
Н го потврдува приемот со автоматско испраќање на из-
вестување по електронска пошта и наведување на точ-
ното време.

ЕСЈН оневозможува прием на понуди кои се доста-
вуваат по истекот на крајниот рок определен за нивно 
поднесување, при што автоматски генерира и доставу-
ва електронска порака до електронското поштенско сан-
даче на испраќачот економскиот оператор кој задоцнил 
со доставувањето на понудата. 

Сите огласи и прилози кои се испратени до ЕСЈН 
во тековниот работен ден до 15:30 часот се објавуваат 
на веб страната истиот ден. 

Измените и дополнувањата на тендерската докумен-
тација, како и поставувањето на прашања од страна на 
економските оператори може да се врши најдоцна до 
15.30 часот последниот ден од рокот утврден согласно 
Законот за јавни набавки.

Член 18
Во првата фаза од ограничената постапка ЕСЈН 

овозможува дешифрирање и отворање на поднесените 
пријави за учество само по истекот на крајниот рок за 
нивно поднесување.

При јавното отворање на понудите во отворената 
постапка и во втора фаза од ограничена постапка ЕСЈН 
овозможува дешифрирање и отворање на поднесените 
понуди. 

Во текот на евалуацијата ЕСЈН автоматски ги 
пресметува бодовите за елементот цена од критериу-
мот економски најповолна понуда согласно Методоло-
гијата за изразување на критериумите за доделување на 
договорот за јавна набавка во бодови. Доколку критери-

ум за доделување на договор за јавна набавка е најнис-
ка цена ЕСЈН прави автоматско рангирање на понудува-
чите. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, 
прво рангиран ќе биде оној понудувач кој прв ја под-
нел понудата.

Доделените бодови од страна на Комисијата за јав-
ни набавки за елементите од критериумите кои не се бо-
дуваат по формула се внесуваат во соодветните полиња 
на ЕСЈН.

ЕСЈН автоматски ги рангира понудувачите според 
вкупниот број на бодови. Доколку две или повеќе пону-
ди имаат ист број на вкупни бодови, ЕСЈН ќе ја ранги-
ра на прво место онаа понуда која прва го постигнала 
најголемиот број на бодови.

Член 19
Преку ЕСЈН може да се спроведе електронска аук-

ција како последна фаза на постапка која претходно е 
спроведена преку ЕСЈН, или во хартиена форма. Елек-
тронска аукција на ЕСЈН се спроведува на цена изразе-
на во денари како апсолутен износ или проценти.

Член 20
Во постапка со електронска аукција во која критери-

ум е економски најповолна понуда, пред закажување 
на електронската аукција Комисијата за јавни набавки 
прави целосна евалуација на првично поднесените по-
нуди, при што доделува бодови за секој елемент на кри-
териумот.

Врз основа на спроведената евалуација и доделени-
те бодови се формира почетна ранг листа на квалифику-
вани кандидати. 

На електронска аукција која се спроведува во поста-
пка во која како критериум е избран економски најпо-
волна понуда, понудувачите може да ги намалуваат сво-
ите првично поднесени цени, додека бодовите доделе-
ни за останатите елементи остануваат непроменети.

Член 21
Понудувачите кои поднеле прифатливи понуди во 

претходна фаза во хартиена форма потребно е да бидат 
регистрирани со активиран профил во ЕСЈН за да може 
да бидат поканети на електронска аукција. 

Договорниот орган преку ЕСЈН закажува електрон-
ска аукција при што  го определува денот и часот на за-
почнување и затворање на аукцијата, минималните и 
максималните прагови на намалување кои се дозволе-
ни во процесот на негативно наддавање, за што ги из-
вестува сите понудувачи кои доставиле прифатливи по-
нуди и кои се регистрирани во ЕСЈН. Почетната цена 
за негативното наддавање се генерира на ЕСЈН врз ос-
нова на првично поднесените цени од прифатливите по-
нуди. 

Доколку во постапка која се спроведува во хартие-
на форма и завршува со електронска аукција се подне-
сени првични понуди со исти цени, при закажувањето 
на електронската аукција, прв се внесува понудувачот 
кој прв ја поднел понудата.

Минималното времетраење на една електронска аук-
ција е 15 минути. На ЕСЈН не може да се закаже елек-
тронска аукција за време на државни празници и нера-
ботни денови и пред 08.00 и по 16.30 часот.

За време на електронската аукција, доколку тековна-
та цена на електронската аукција се изедначи или спуш-
ти под утврдените минимални и максимални прагови 
кои се зададени од страна на договорниот орган, учес-
ниците можат да вршат намалувања надвор од мини-
малните и максимални прагови.
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Член 22
Договорниот орган преку ЕСЈН испраќа покана за 

учество на електронската аукција до сите  понудувачи 
кои поднеле прифатливи понуди и кои се регистрирани 
со активиран профил во ЕСЈН во која се содржани ин-
формациите од член 21 на овој правилник. 

Поканата за учество на електронската аукција се ис-
праќа истовремено до регистрираната адреса на е-пош-
та на лицето наведено како контакт лице во понудата и 
до регистрираната адреса на е-пошта на економскиот 
оператор.

Секој регистриран и активиран корисник од економ-
скиот оператор може да учествува на електронската 
аукција, при што само корисникот од економскиот опе-
ратор кој прв поднел намалена цена може да ја заврши 
електронската аукција. 

Член 23
Доколку во постапката со електронска аукција кри-

териум е најниска цена, тогаш како почетна цена во ЕС-
ЈН автоматски се поставува најниската цена од сите по-
нуди што претходно се евалуирани и прифатени за 
учество на електронската аукција.

Доколку во постапката со електронска аукција кри-
териум е економски најповолна понуда, како почетна 
цена на секој квалификуван понудувач ќе биде поставе-
на неговата првично поднесена цена.

Член 24
За да може да се спроведе електронска аукција на 

ЕСЈН потребно е во постапката за доделување на дого-
вор за јавна набавка да има најмалку две првични при-
фатливи понуди.

Член 25
Преку ЕСЈН по почетниот круг, во кој е опфатен пе-

риодот од составување на почетната ранг листа на пону-
дувачи кои поднеле прифатливи понуди до моментот 
на започнување на наредниот круг, може да се спрове-
де уште еден круг за кој договорниот орган определува 
датум и час на започнување и завршување на кругот и 
во кој понудувачите може да поднесат неограничен 
број нови намалени цени.

ЕСЈН автоматски го продолжува времето за негатив-
но наддавање за дополнителни три минути, секогаш ко-
га во последните три минути од времето определено за 
негативно наддавање се поднесе нова цена. ЕСЈН врши 
континуирано автоматско продолжување на времето за 
дополнителни три минути се додека во последните три 
минути се доставува нова цена.

Електронската аукција автоматски се затвара докол-
ку во последните три минути не се достави нова цена.

Продолжувањето на електронската аукција за допол-
нителни три минути, не влијае врз текот на друга елек-
тронска аукција каде што учествува ист економски опе-
ратор, доколку настане временско преклопување на ис-
тите.

Член 26
Кога предметот на договорот за доделување на јав-

на набавка е делив, за секој дел од предметот на набав-
ката преку ЕСЈН се определува датумот и часот на за-
почнување и завршување на електронската аукција, од-
носно за секој дел се спроведува посебна електронска 
аукција.

Член 27
Во ЕСЈН може да се врши промена на информации-

те од член 21 на овој правилник сé до почетокот на 
електронската аукција. 

За секоја направена промена од став 1 од овој член, 
преку ЕСЈН се испраќа порака до електронското пош-
тенско сандаче на ЕСЈН и до регистрираната адреса на 
е-пошта на избраните квалификувани понудувачи.

Член 28
Доколку настане техничка грешка или пад, односно 

недостапност на ЕСЈН (во натамошниот текст: технич-
ка грешка), при што економските оператори се оневоз-
можени од учество на постапка која се спроведува со 
користење на електронски средства или на електронска 
аукција, тогаш администраторот на ЕСЈН  го продолжу-
ва рокот за поднесување понуди или времетраењето на 
аукцијата за период еднаков на периодот во кој што ЕС-
ЈН бил во прекин, односно, во случај да истекол рокот, 
овозможува презакажување на електронската аукција.

 Доколку е пријавен проблем од страна на корисник 
на ЕСЈН, се врши детална анализа и доколку се утврди 
дека имало техничка грешка, администраторот на ЕС-
ЈН, во зависност од природата на техничката грешка:

- овозможува презакажување на аукцијата,
- овозможува продолжување на аукцијата,
- овозможува продолжување на рокот за поднесува-

ње на понудите или пријавите за учество или
- овозможува надминување на техничката грешка 

при користење на ЕСЈН во сите случаи каде тоа е мож-
но.

Техничка грешка на ЕСЈН не претставува прекин на 
интернет врската кај економскиот оператор, неправил-
но користење на апликацијата на ЕСЈН од страна на 
економскиот оператор или друг технички проблем со 
неговиот информациски систем.

Член 29
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на корис-
тење на електронскиот систем за јавни набавки („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 154/07 и 
170/10).

Член 30
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

           
    Бр. 02 - 14575/1
11 април 2013 година     Министер за финансии,

     Скопје  м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1272.
Врз основа на член 70 став 5 од Законот за рибар-

ство и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11  и 95/12), минис-
терот за земјоделство, шумарство и водостопанство до-
несе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА КВАЛИТЕТ, ГОЛЕМИНА И ТЕЖИНА, КАКО 
И НАЧИН НА ДЕКЛАРИРАЊЕ НА РИБАТА КОЈА 

Е НАМЕНЕТА ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ

Член 1
Со овој правилник се пропишува квалитетот, голе-

мината и тежината, како и начинот на декларирање на 
рибата која е наменета за ставање во промет.

Член 2
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Квалитетот на рибата која како свежа риба се става 
во промет во зависност од свежината на кожата, кожна-
та слуз, очите и шкргите се оценува со екстра, А и Б 
класа  и тоа:

Рибата која според свежината не е оценета во неко-
ја од наведените класи и/или има некоја од недозволе-
ните карактеристики наведени во табелата од став 1 на 
овој член не треба да се става во промет како свежа ри-
ба. 

Член 3
Рибата која се става во промет како свежа риба, спо-

ред големината и тежината се оценува во I, II и III кла-
са.

Оценката во класи по однос на големината и тежи-
ната се утврдува преку поединечна маса и должина на 
одделните видови риби и тоа:

Во промет од првото место на продажба може да се 
стави и риба под  утврдената големина и тежина и тоа 
најмногу до 10% од вкупниот лов по видови риби, а кај 
видовите беловица (плашица, нивичка) и костреш (пер-
кија) до 15% од вкупниот лов по видови. 

Член 4

Рибата која се става во промет како свежа риба тре-
ба да е пропратена со декларација која ги содржи след-
ните податоци:

- Концесионер или одгледувач на риби;
- Риболовна вода/рибник;
- Дата на улов/излов и
- Квалитет – по класи.
Увезената риба наменета за ставање во промет во 

рибарници, маркети и угостителски објекти покрај по-
датоците од став 1 на овој член, дополнително се декла-
рира и со податоци за увозникот и дистрибутерот.

Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за квалитет, големина 
и тежина, како и начин на декларирање на рибата која 
е наменета за ставање во промет (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 54/08).

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 08 - 13179/1 Министер за земјоделство,
12 април 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
_________

1273.
Врз основа на член 92 став 4 од Законот за рибар-

ство и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11  и 95/12), минис-
терот за земјоделство, шумарство и водостопанство до-
несе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ДОЗВОЛЕНИТЕ РИБОЛОВНИ 
СРЕДСТВА И НИВНАТА УПОТРЕБА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ СТОПАНСКИ И РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ 

Член 1
Во Правилникот за дозволените риболовни сред-

ства и нивната употреба за вршење стопански и рекреа-
тивен риболов (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 24/11) во членот 3 став 1 точка 1 алинеја 2 бро-
јот “35” се заменува со бројот “26”.

Во алинејата 3 зборот “пет” се заменува со зборот 
“десет”.

Во алинејата 4 бројот “30” се заменува со бројот 
“50”, а зборот “три” се заменува со зборот “десет”.

Во точката 3 бројот “50” се заменува со бројот 
“200”.

Член 2
Во членот 4 став 1 алинеја 1 сврзникот “и” на кра-

јот на реченицата се заменува со знакот точка и запир-
ка и се додава нова алинеја 2 која гласи:

“- за лов на пастрмка и белвица на риболовните под-
рачја и рекреативните зони - блинкер на влечење со нај-
многу два стапа на пловен објект со врзани најмногу се-
дум блинкери.”

Ставот 2 се брише.
Ставот 3 станува став 2.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 08 - 13180/1   Министер за земјоделство,
12 април 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје   Љупчо Димовски, с.р.
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1274.
Врз основа на член 92 став 5 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11  и 95/12), минис-
терот за земјоделство, шумарство и водостопанство до-
несе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ  ЗА ГОЛЕ-
МИНАТА НА РИБИТЕ ПОД КОЈА НЕ СМЕАТ ДА 
СЕ ЛОВАТ ЗА СТОПАНСКИ И РЕКРЕАТИВЕН 

РИБОЛОВ
Член 1

Во Правилникот за големината на рибите под која 
не смеат да се ловат за стопански и рекреативен рибо-
лов („Службен весник на Република Македонија” бр. 
24/11) во членот 2 во табелата во редот “пастрмка - во 
стоечки води” во колоната “Големина” бројот “40”  се 
заменува со бројот “35”.

Во редот “охридска белвица” во колоната “Големи-
на” бројот “30” се заменува со бројот “22”. 

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 08 - 13181/1   Министер за земјоделство,
12 април 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
_________

1275.
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за рибарство и ак-

вакултура (“Службен весник на Република Македонија” број 
07/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 95/12), министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство донесе

Р И Б О Л О В Н А  О С Н О В А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РИБО-
ЛОВНАТА ОСНОВА ЗА РИБОЛОВНА ВОДА “ОХРИД-
СКО ЕЗЕРО” ЗА ПЕРИОД 2011-2016 ГОДИНА

1. Во Риболовната основа за риболовна вода “Охридско 
Езеро” за период 2011 -2016 година (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 145/11) во точката 5 потточка 5.2.  
во ставот 2 Табелата 10 се менува и гласи:

“
Вид кг/ха

Пастрмка 0,85
Белвица 0,47
Јагула 0,19

Плашица 7,96
Крап 1,37
Клен 0,09

Мрена 0,01
Скобуст 0,01
Карас 0,01

Грунец 0,19
Мренец 0,42

ВКУПНО 11,57
                                                    “
2. Во точката 6 потточка 6.1. по ставот 1 се додава нов 

став 2 кој гласи:
“Во пределот од став 1 на оваа потточка може да се врши 

исклучиво стопански риболов на крап и тоа во утврденото 
дозволено време за негов риболов од точка 11 на оваа рибо-
ловна основа”. 

Ставовите 2,3,4,5 и 6 стануваат ставови 3,4,5,6 и 7.
Потточката 6.2. се менува и гласи: 
“Целата брегова линија на Охридското Езеро се прогласу-

ва за рекреативна зона на која може да се организира рекреа-
тивен риболов, со исклучок на изворите кај Св. Наум и прос-

торот  на потегот од локалитетот “Вељапеш” до локалитетот 
“Вели Даб”. Рекреативната зона го опфаќа и каналот “Сту-
денчишта”.

За вршење рекреативен риболов од пловен објект се одре-
дуваат следните рекреативни зони:

- камп Љубаниште, од  вливот на р. Черава, до источната 
ивица на плажата во кампот Љубаништа;

- камп Градиште, од северната ограда на објектот Кула 
(наколната населба) до плажата викана “Оревче“;

- хотел Метропол, од хотел Макотекс во населбата Лага-
дин до северната ограда на хотел Белви;

- Охрид, од јужната страна на плажата хотел Парк до по-
четокот на појасот на трска;

- Даљан, од источната ограда на хотел Даљан до источна-
та ограда на Костозглобна болница Св. Еразмо;

- камп Ас, од источната ограда на кампот Ас до источна-
та ограда на хотел Еврохотел и

- камп Ливадиште, од групата на куќи јужно од населба-
та Елен Камен до јужната ограда на кампот Ливадиште.

На рекреативни зони од став 2 на оваа потточка риболо-
вот е дозволен од усидрен пловен објект до длабочина од 20 
метри и во периодот од 1.06. до 1.10. во тековната година, во 
саботите и неделите, кога не е дозволен рекреативен риболов 
со влечење блинкер од чамец за пастрмка и белвица. Дозво-
лите за вршење риболов од пловен објект се издаваат најдоц-
на предходниот ден од денот на вршење на риболовот и на 
истите се наведува местото на влез и излез.”

По потточката 6.2. се додава нова потточка 6.3 која гла-
си:

“6.3. Спортски риболов
На риболовнотo подрачје Охридско Езеро организирање 

на спортски риболов може да се врши на сите крајбрежни де-
лови каде е дозволен рекреативниот риболов.”

3. Во точката 8 потточка 8.3. во ставот 1 зборовите “од 
250” се заменуваат со зборовите “до 100”.

Во точката 8.4. во ставот 1 Табелата 11 се менува и гласи: 
“

Вид Латинско име Големина
Охридска пастрмка Salmo letnica 35 cm
Белвица Salmo ohridana 22 cm
Крап Cyprinus carpio 40 cm
Плашица Alburnus scoranza 12 cm
Јагула Anguilla anguilla 60 cm
Клен Squalus squalus 25 cm
Писа Scardinius 

knezevici 20 cm
Моранец Pachyhilon pictum 12 cm

                                                                 “
Во потточката 8.5. во ставот 1 алинејата 1 се менува и гла-

си: 
“- охридска пастрмка (зимска форма, пештанска и струш-

ка) од 1 декември до 20 март наредната година;”.
Алинејата 3 се менува и гласи:
“ - охридска белвица од 1 декември до 20 март наредната 

година, со исклучок на шест риболовни денови во периодот 
од 1 до 20 декември”.

Алинеите 6 и 8 се бришат.
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
“За краповидните видови риби периодот на нивниот при-

роден мрест се одредува во траење од 30 дена во рамките на 
утврдениот период за природен мрест и се одредува секоја го-
дина за секој вид поединечно од овластенa институција од об-
ласта на рибарството – изработувач на риболовната основа.”

Потточката 8.8. се менува и гласи:
“Во утврдениот период за природен мрест од 30 дена на 

краповидните видови риби од потточка 8.5. на оваа риболов-
на основа, на Охридското Езеро не е дозволено ловење на ри-
ба како и вознемирување на рибите (движење - со пловни об-
јекти) во и околу појасите на трска од бреговата линија на 
растојание до 200 м кон езерската шир.”.
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4. Во точката 10, во ставот 1, Табелата 13 се менува и гла-
си:

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:
“Дозволен дневен улов за рекреативен риболов на охрид-

ска пастрмка изнесува три примероци, на охридска белвица 
четири примероци и на крап два примероци по риболовна 
дозвола. 

Вкупниот дневен улов на охридска пастрмка, охридска 
белвица или мешано од двата вида, како и на крап не треба 
да надмине повеќе од четири килограми, а вкупниот дневен 
улов на клен и сите останати поситни видови риба (плашица, 
моранец, грунец писа и сл.) не треба да надмине повеќе од 
пет килограми риба.”

Ставот 2 станува став 4.
5. Tочката 11 се менува и гласи: 
“Времето дозволено за риболов е вон периодот на нивни-

от природен мрест односно по видови како следи:
- охридска пастрмка од 1 април  до 30 ноември и тоа за 

стопански риболов од 5 -15 секој месец со исклучок на дено-
вите сабота и недела, а за рекреативен риболов денот недела 
секој месец во дозволениот период од 1-15 и државни празни-
ци;

- охридска белвица од 20 март до 30 ноември и шест ри-
боловни денови во периодот од 1 до 20 декември;

- крап од 1 јули до 31 март наредната година;
- клен од 1 јуни до 30 април наредната година;
- писа од 1 јуни до 30 март наредната година;
- моранец од 1 јули до 30 април наредната година;
- грунец од 1 јули до 30 април наредната година и
- плашица од 1 јули до 30 април наредната година и во пе-

ридот од 1 декември до 30 март наредната година за стопан-
ски риболов во зимовниците и за рекреативен риболов во ка-
налот Студенчишта од 15 октомври до 30 март наредната го-
дина.

Треба да се има во предвид дека за краповидните видови 
риби, со оглед дека одредениот период на нивниот природен 
мрест е во траење од 30 дена од утврдениот период и се одре-
дува секоја година одделно, дозволениот период за риболов е 
оној вон одредениот период од 30 дена.”

6. Во точката 12 во ставот 1 Табелата 15 се менува и гла-
си:

“
народно име број на мрежи
Крап 20
Клен 10
Грунец 10
Плашица Повлечна мрежа по риболовен ден
Јагула 6
Пастрмка 20
Белвица 20

”
Ставот 2 се менува и гласи:
 “За вршење стопански риболов на пастрмка и белвица со 

блинкер на влечење дозволени се најмногу два стапа од страни-
те на пловниот објект со врзани најмногу десет блинкери на се-
кој риболовен стап и најмногу десет топки на пловен објект со 
врзани најмногу десет блинкери на секоја топка.”

Во ставот 3 бројот “50” се заменува со бројот “200”
Во потточката 12.2. ставот 1 се менува и гласи:
“За лов на пастрмка од пловен објект (чамец) може да се 

употребува блинкер на влечење со најмногу два стапа од 
страните на пловниот објект со врзани најмногу седум блин-
кери на секој риболовен стап. Пловниот објект е исклучиво 
на весла и на него може да има најмногу двајца рекреативни 
риболовци.”

Ставовите 3 и 4 се бришат.
7. Оваа риболовна основа се објавува во “Службен весни-

к на Република Македонија”.

Бр. 08 - 13177/1    Министер за земјоделство,
12 април 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје      Љупчо Димовски, с.р.
_________

1276.
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за рибар-

ство и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 07/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 95/12), ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
донесе

Р И Б О Л О В Н А  О С Н О В А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РИ-
БОЛОВНАТА ОСНОВА ЗА РИБОЛОВНА ВОДА 

“ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО” ЗА ПЕРИОД 2011-2016

1. Во Риболовната основа за риболовна вода “Дој-
ранско Езеро”  за период 2011 -2016 (“Службен весник 
на Република Македонија” број 145/11) во точката 6 
потточка 6.1. во ставот 4 зборот “Топлец” се заменува 
со зборот ”Ачикот”, а зборот “Нациите”  се заменува 
со зборот “Пешо”.

Ставот 5 се менува и гласи: 
“На наведениот потег осумте риболовни зони со 

мандри за вршење стопански риболов на традициона-
лен начин се прецизно дефинирани во просторот и но-
сат специфични имиња и тоа:

- Риболовна зона 1 - Мандра - “Зајково”,
- Риболовна зона 2 - Мандра - “Тиристаново”,
- Риболовна зона 3 - Мандра - “Кушлаково ловиш-

те”,
- Риболовна зона 4 - Мандра - “Чак'рева”,
- Риболовна зона 5 - Мандра - “Чак'рева калдрма”,
- Риболовна зона 6 - Мандра - “Нациите”,
- Риболовна зона 7 - Мандра - “Цилево” и
- Риболовна зона 8 - Мандра - “Пешо”.”
Во ставот 7 запирката се заменува со точка, а зборо-

вите до крајот на реченицата се бришат.
Ставот 9 се менува и гласи:
“Риболовните пунктови за влез и излез од риболов-

ната вода на сите рибари кои вршат традиционален 
и/или стопански риболов на отворена вода треба да би-
дат лоцирани на местата викани ”Ачикот” и “Пешо”.”
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Сликата 3 “Приказ на рекреативните и риболовните 
зони” се брише.

Во потточката 6.2.  во ставот 1 зборовите “На Дој-
ранското Езеро се определуваат две рекреативни зони 
и тоа:” се бришат.

Во алинејата 1 зборовите “паркингот на хотелот 
Гранит” се заменуваат со зборовите “мандрата “Пе-
шо”.”

Во ставот 2 по бројот 1 точката се брише и се дода-
ваат зборовите ”и тоа 100 м од бреговата линија на по-
тегот од м.в Пешо до македонско – грчката граница.”

Во ставот 3 зборовите “”Под караулата (касарната)” 
во Стар Дојран” се заменуваат со зборовите “ “Пешо”, 
одмаралиште “Партизан” и “Стара Мрдаја”.”

3. Во точката 8 потточката 8.5  се менува и гласи:
“Периодите во кои природно се мрести рибата чес-

то пати варираат и затоа се наведени во пошироки вре-
менски рамки. Периодот на природен мрест се утврду-
ва  пред се во зависност од климатските фактори, а врз 
основа на следење на состојбите на популациите и трае 
30 дена во наведените временски рамки и тоа:

- црвеноперка од 1 април до 15 мај;
- крап од 1 април до 31 мај;
- сом од 1 април до 31 мај;
- писа од 1 мај до 15 јуни;
- грунец од 1 април до 31 мај и
- плашица од 1 мај до 15 јуни.”.
За утврдениот период на природен мрест на рибите 

се определува период за забрана за вршење риболов во 
траење од 30 дена.

Потточката 8.6. се менува и гласи:
“На риболовната вода Дојранско езеро наместо риб-

ни плодишта се определуваат специфични локации за 
мрест на рибите и тоа на делот од езерото почнувајки 
од местото “Ачикот” кон местото “Николиќ”, до маке-
донско - грчката граница. Концесионерот во утврдени-
от период на природен мрест на рибите, видливо ги оз-
начува деловите на риболовната вода кои се определе-
ни како специфичи локации за мрест на рибите.”

Потточката 8.7. се менува и гласи:
“На определените специфични локации за природен 

мрест на рибите во утврдениот период за природен 
мрест од 30 дена во потточка 8.5. од оваа риболовна ос-
нова, на Дојранското Езеро не е дозволено ловење на 
риба како и вознемирување на рибите (движење - со 
пловни објекти) во и околу појасите на трска од брего-
вата линија на растојание до 200 м кон езерската шир.”

4. Tочката 11 се менува и гласи: 
“Стопански риболов на традиционален начин во 

мандрите се врши во периодот од 1 Ноември до 31 
Март.

Стопански риболов во отворени води се врши за 
време на целата година освен во периодот на забрана. 

На потегот од м.в “Пешо” до македонско – грчката 
граница, стопански риболов на отворени води се врши 
за време на целата година во деновите понеделник, 
вторник, среда и четврток освен во периодот на забра-
на. Стопански риболов во отворена вода на потегот од 
м.в “Пешо” до македонско-грчката граница е забранет 
во деновите петок, сабота, недела и државните празни-
ци .

Рекреативен риболов се врши во текот на целата го-
дина освен во периодот на забрана. Рекреативен рибо-
лов од чамец се врши во деновите петок, сабота и неде-
ла и државните празници.”

5. Оваа риболовна основа се објавува во “Службен 
весник на Република Македонија”.

Бр. 08 - 13178/1 Министер за земјоделство,
12 април 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1277.
Врз основа на член 148 став (7) од Законот за живот-

ната средина („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 
124/10, 51/11 и 123/12) министерот за животна средина 
и просторно планирање, донесe 

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ 

ЗА МЕРКИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТ(*)

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на из-

вештајот за мерките на безбедност.

Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење:
1. „Повредлива зона“ е простор во кој опасните суп-

станции се ослободени од системот во тек на хаварија, 
а се во концентрации дефинирани како концентрации 
од значење.

2. „Концентрации од значење“ се концентрации на 
некои опасни супстанции во воздухот поради кои мо-
жат да се јават штетни ефекти по животот и здравјето 
на луѓето и животната средина во рамките на повредли-
вата зона. 

Член 3
Извештајот за мерките на безбедност ги содржи 

следните податоци: 
1) Податоци за планот за спречување на хаварии со  

определување на опасностите од можните хаварии и не-
опходните мерки за спречување на хавариите;

2) Опис на локацијата на операторот;
3) Опис на инсталацијата во која се дадени пропи-

шани мерки на безбедност и сигурност во проектирање-
то, изградбата, работата и во одржувањето на систе-
мот;

4) Идентификација и анализа на ризици и методи за 
спречување на хаварија како што се утврдени во вна-
трешните планови за вонредни состојби, како и ризици-
те и методите за спречување на хаварија кои се значај-
ни за изготвување на надворешни планови за вонредни 
состојби и

5) Мерките за спречување и ограничување од после-
диците од хаваријата за  животот и здравјето на луѓето 
и животната средина. 

Член 4
Податоците за планот за спречување на хаварии 

кои ги содржи извештајот од член 3 на овој правилник 
се однесуваат на воспоставениот систем за безбедно 
управување на инсталациите со намера да се спречи ха-
варија.

Член 5
(1) Описот на локацијата на операторот содржи: 
- Картографски приказ во соодветен размер;
- Опис на географската локација, геоморфолошки-

те, педолошките, геолошките, хидролошките и сеизмо-
лошките услови на локацијата и нејзиното опкружува-
ње, а ако е потребно и нејзиниот историјат;

() Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
96/82/EЗ од Европскиот Парламент од 9 декември 1996 година за 
контрола на опасностите од хаварии со присуство на опасни 
супстанции, CELEX бр. 31996L0082 и Директивата 2003/105/ЕЗ 
од Европскиот Парламент  и на Советот од 16 декември 2003 за 
изменување на Директивата 96/82/EЗ на Советот за контрола на 
опасностите од хаварии со присуство на опасни супстанции, 
CELEX бр. 32003L0105.
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- Опис на климатските карактеристики со соодвет-
ни метеоролошки показатели;

- Опис на природните вредности и заштитените при-
родни вредности;

- Податоци за населеност, концентрација на населе-
нието и демографските карактеристики;

- Податоци за постоечки економски, станбени и ин-
фраструктурни објекти во околината;

- Преглед на културни добра;
- Податоци за користење на локацијата во минатото;
- Идентификација на инсталациите и другите актив-

ности во системот кои може да предизвикаат хаварија и
- Опис на областите каде би можело да се појави ха-

варија.
(2) Описот на локацијата на операторот односно си-

стемот и нејзината околина се определува на ниво на 
повредлива зона, при што се опфаќа најмалку радиус 
од 1000 m од границата на системот.

Член 6
Описот на инсталацијата содржи:
1) Опис на главните активности и производи во си-

стемот кои се важни од безбедносна гледна точка кои 
се однесуваат на проектирањето и изградбата на инста-
лацијата;

2) Опис на изворите на главните ризици за појава 
на хаварија во системот и услови под кои хавариите мо-
же да се случат, заедно со мерки за нивно спречување, 
а кои се однесуваат на работата и  одржувањето на си-
стемот и тоа:

(a) опис на оперативните методи и опис на техноло-
шкиот процес на инсталацијата; и

(б) опис на опасните супстанции присутни во инста-
лацијата:

- список на опасните супстанции со идентификаци-
ја на опасните својства, хемиски назив на опасните суп-
станции и CAS број, и

- максимални количини на опасни супстанции што 
се присутни во инсталацијата како и проектираните ко-
личини на опасните супстанции кои можат да бидат 
присутни согласно капацитетот на инсталацијата.

3) Физички, хемиски и токсиколошки карактеристи-
ки и индикации на опасностите, како непосредни, по-
средни и одложени опасности; и

4) Физичкото и хемиското однесување на супстан-
циите во нормални услови на употреба, како и нивното 
однесување во услови на несреќа и нивната можна кон-
центрација од значење.

Член 7
Идентификацијата и анализата  на ризици и методи 

за спречување на хаваријата содржи:
1) Детален опис на можните сценарија за развој на 

хаваријата и веројатноста за нивната појава, или усло-
вите под кои сценаријата можат да се случат со краток 
опис на настаните и нивната улога која може да ја има-
ат во поттикнувањето на појавата на секое од можните 
сценарија, земајќи ги во предвид и причините кои мо-
жат да бидат надворешни, внатрешни, природни и  при-
чини од оперативен карактер;

2) Проценка на степенот на сериозноста на последи-
ците на идентификуваните хаварии, со картографски 
приказ, или кога е соодветно, опис на областа која мо-
же да биде опфатена со секоја хаварија која произлегу-
ва од системот;

3) Преглед на хаварии кои се случиле во минатото 
и инциденти со истите супстанции и процеси кои се ко-
ристеле, стекнати искуства и превземени мерки за спре-
чување на такви хаварии и

4) Опис на технички параметри и опрема користени 
за безбедност на инсталациите.

Член 8
Мерките за спречување и ограничување од последи-

ците од хаваријата за  животот и здравјето на луѓето и 
животната средина, содржат  податоци и тоа: 

1) Опис на опремата која е инсталирана во системот 
со цел ограничување на последиците од хаварии;

2) Организација на алармирање и интервенции; 
3) Опис на внатрешни и надворешни ресурси кои 

што може да се стават во употреба односно да се моби-
лизираат и

4) Опис на останатите технички и други мерки кои се 
превземаат за намалување на влијанието на хавариите. 

Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јану-
ари 2014 година.

Министер
Бр. 07-1151/5 за животна средина

12 април 2013 година и просторно планирање,
Скопје Абдилаќим Адеми, с.р.

___________

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1278.
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Ма-
кедонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 3 
април 2013 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВАAT:
- член 70 став 6 во делот: „кого Владата на Републи-

ка Македонија го именува од редот на членовите на Од-
борот“ и член 96 став 7 од Законот за високото образо-
вание („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 
17/2011 и 51/2011) и

- член 15 став 2 од Уредбата за нормативи и стан-
дарди за основање на високообразовни установи и за 
вршење на високообразовна дејност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 103/2010 и 168/2010).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од проф. Слободан Унков-
ски и 12 други професори и друг академски кадар од 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје и група 
сенатори при Сенатот на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје, со Решение У. бр. 98/2011 од 13 фе-
вруари 2013 година, поведе постапка за оценување на 
уставноста на одредбите од Законот и Уредбата означе-
ни во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за нивната согласност со Уставот 
на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека според член 70 
став 6 од Законот за високото образование, претседате-
лот на Одборот, кого Владата на Република Македони-
ја го именува од редот на членовите на Одборот, го 
претставува и застапува Одборот.

Според член 96 став 7 од Законот, менторот на до-
кторскиот труд не може да биде член на комисијата за 
одбрана на докторскиот труд.
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Судот, исто така, утврди дека согласно член 15 став 
2 од Уредбата за нормативи и стандарди за основање 
на високообразовни установи и за вршење на високоо-
бразовна дејност, менторот на докторскиот труд не мо-
же да биде член на Комисијата за одбрана на докторски-
от труд.

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото е темел-
на вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија.

Според член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви. 

Со член 46 од Уставот, на универзитетот му се га-
рантира автономија. Според ставот 2 на овој член, усло-
вите за основање, вршење и престанок на дејноста на 
универзитетот, се уредуваат со закон. 

Според член 47 став 1 од Уставот, се гарантира сло-
бодата на научното, уметничкото и на другите видови 
творештво, а според став 3 на истиот член, Република-
та го поттикнува, помага и штити развојот на науката, 
уметноста и културата.

Од наведените уставни одредби произлегува дека 
автономијата на универзитетот е уставна категорија и 
услов за обезбедување на квалитетно високо образова-
ние. 

Тргнувајќи од содржината на член 46 став 2 од Уста-
вот произлегува дека условите, вршењето и престано-
кот на дејноста на универзитетот се уредуваат со закон, 
што значи дека автономијата на универзитетот не е ап-
солутна категорија што се исцрпува само со наведената 
уставна одредба. Материјата по однос на тоа што прет-
ставува автономија на универзитетот и кои се елементи-
те на автономијата на универзитетот, Уставот препу-
шта да биде предмет на уредување со закон. 

Врз основа на наведеното, донесен е Законот за ви-
сокото образование, со кој се уредуваат автономијата 
на универзитетот и академската слобода, условите и по-
стапката за основање и престанок на високообразовни-
те установи, системот за обезбедување и оценување на 
квалитетот на високото образование, основите за орга-
низација, управување, развој и финансирање на високо-
образовната дејност (член 1).

Видно од образложението за неговото донесување, 
во овој закон, при дефинирање на решенијата во него, 
користени се искуствата и регулативата за високото 
образование на земјите на Европската унија и земјите 
во регионот, како и релевантните меѓународни доку-
менти: Магна карта на универзитетите (Bologna Magna 
Charta Universitatum) усвоена во Болоња 1988 година, 
основните принципи и препораки на Болонската декла-
рација потпишана во 1999 година од министрите за 
образование на 29 европски земји, како и препораките 
и документите произлезени од досегашниот целокупен 
Болонски процес. 

Автономијата на универзитетот е регулирана во по-
себна глава втора (член 11 до член 14). Според член 11 
од Законот, универзитетите и единиците во нивниот со-
став и самостојните високообразовни установи ја вр-
шат својата дејност врз принципот на академската авто-
номија (став 1). Со академската автономија се гаранти-
ра интелектуалната слобода на членовите на академска-
та заедница и творечката природа на истражувачкиот и 
образовниот процес, како врвни вредности и способно-
сти (став 2). Автономијата на универзитетот вклучува 
академска слобода, автономија на управувањето и не-
прикосновеност на автономијата (став 3). Високообра-
зовните установи имаат право да покренат постапка 
пред надлежен суд за заштита на автономијата на уни-
верзитетот (став 4).

Академска слобода е дефинирана во член 12 од За-
конот, и таа опфаќа: - слобода во научно-истражувачка-
та работа, уметничко создавање, примената и посреду-

вање на знаењето, - самостојно уредување на внатреш-
ната организација и работењето со статут во соглас-
ност со закон, - слобода на изведување на наставата, 
спроведувањето на научните истражувања, уметничка-
та дејност, односно творештво и применувачка дејност, 
вклучувајќи ја слободата на објавување и јавно претста-
вување на научните резултатити и уметничките дости-
гања, - слобода на студирањето, утврдувањето на прави-
лата на студирање, облиците и видовите на наставно-
образовните дејности и на проверката на знаењата на 
студентите, - слобода на избор на студиските програми 
и содржината на одделните предмети, како и подготву-
вање на учебници и други учебни помагала, - слобода 
на изборот на методот на интерпретирање на наставни-
те и уметничките содржини, - утврдување услови и кри-
териуми за студии од прв, втор и трет циклус, како и 
други видови на образование, - подготвување, усвојува-
ње и остварување на научно-истражувачки програми и 
применувачка работа, - доделување стручни, академски 
и научни звања согласно со закон, како и доделување 
на почесни академски титули, - определување услови, 
критериуми и постапка за избор во наставно-научни, 
научни, наставни звања и - избор во наставно-научни, 
научни, наставни звања.

Автономија во управувањето е регулирана со член 
13 од Законот, и се изразува во: - планирањето, оствару-
вањето и развојот на високообразовната дејност, - вос-
поставувањето и уредувањето на внатрешната организа-
ција, - донесувањето на статутот, односно правилникот 
на единицата, - изборот, именувањето и отповикување-
то на органите согласно со статутот, - располагањето 
со одобрените финансиски средства, како и со сопстве-
ните приходи, - формирањето на фондови и основање-
то други организации од сопствени приходи, донации и 
други извори заради вршење на високообразовна, науч-
но-истражувачка, издавачка и применувачка дејност, - 
управувањето и користењето на имотот во согласност 
со намената за кој е добиен, - одлучувањето за формите 
на соработка со други организации, - здружувањето и 
асоцирањето во соодветни организации и форуми во 
земјата и странство, - остварувањето на меѓународна со-
работка, склучувањето договори и учеството во меѓуна-
родни организации и асоцијации и - одлучувањето за 
други права утврдени со статутот, односно правилни-
кот на единицата.

Неповредливоста на универзитетскиот простор е де-
финирана со член 14 од Законот. Така се утврдува дека 
просторот на универзитетите и на самостојните високо-
образовни установи е неповредлив. Полицијата и други-
те државни органи на безбедност не можат без соглас-
ност на ректорот, односно директорот или на лице овла-
стено од нив, да влегуваат во овој простор, освен за 
спречување на извршување на кривично дело, на непо-
средно што претстои или започнато кривично дело, за 
задржување на неговиот сторител, како и во случај на 
природни и други непогоди (пожар, поплава и слично). 
На универзитетот и на самостојните високообразовни 
установи се забранува политичко и верско организира-
ње и дејствување, како и истакнување на партиски и 
верски обележја.

Член 70 од Законот се однесува на составот и избо-
рот на Одборот за акредитација и евалуација. Така, се 
утврдува дека Одборот е составен од 23 члена од кои 
девет од редот на професорите избрани од Интеруни-
верзитетската конференција, соодветно на застапено-
ста на универзитетите според нивното учество во вкуп-
ниот број на прв пат запишани студенти во студиска го-
дина, два члена од Македонската академија на науките 
и уметностите, еден претставник на најрепрезентатив-
ното тело на работодавачите, два членa од интерунивер-
зитетскиот парламент на студентите и девет члена име-
нувани од Владата на Република Македонија, од кои 
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најмалку шест члена се од редот на професорите на ви-
сокообразовните установи (став 1). Според став 6 на 
истиот член, претседателот на Одборот, кого Владата 
на Република Македонија го именува од редот на чле-
новите на Одборот, го претставува и застапува Одбо-
рот.

Според член 71 став 1 од Законот, Одборот е само-
стоен во својата работа и одлучува во рамките на своја-
та надлежност врз основа на принципот на стручност и 
компетентност. 

Од анализата на наведените одредби произлегува 
дека Одборот е надлежен и за прашањата за акредита-
ција на високообразовните установи од прв, втор и 
трет циклус на студии и за прашањата за евалуација на 
квалитетот на вршењето на високообразовната дејност, 
научноистражувачката, уметничката и стручната рабо-
та, на академскиот кадар и на студиските програми на 
високообразовните установи. Ваквата надлежност на 
Одборот, како единствено тело одговорно и за акреди-
тација и за евалуација на високото образование е утвр-
дена со Законот за високото образование („Службен 
весник на Република Македонија“ број 35/2008), со чие 
влегувањето во сила престанува да важи Законот за ви-
сокото образование („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/2000, 49/2003, 113/2005 и 51/2007) 
кој предвидуваше постоење на Одбор за акредитација ( 
во чиј состав имаше и членови кои ги именува Влада-
та) и постоење на Комисија за евалуација на универзи-
тетот (во чиј состав немаше членови на Владата). 

Прашањето за акредитација и евалуација на високо-
то образование според Судот, спаѓа во прашањата повр-
зани со условите за основање, вршење и престанок на 
дејноста на универзитетот, кои според член 46 став 2 
од Уставот, се уредуваат со закон. Сепак, според Су-
дот, определбата во Законот (член 70 став 6) Владата 
да го именува претседателот на Одборот од редот на 
членовите на Одборот, значи повреда на самостојноста 
на органот и неговата работа врз основа на принципот 
на стручност и компетентност, којшто принцип законо-
давецот го утврдил како основен за работа на Одборот 
и значи создавање на услови за обезбедување на доми-
нантна позиција на Владата во Одборот, што води кон 
повреда на начелото на владеењето на правото. 

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека член 
70 став 6 од Законот, во делот:„ кого Владата на Репуб-
лика Македонија го именува од редот на членовите на 
Одборот“ не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 
од Уставот.

Член 96 од Законот се однесува на третиот циклус на 
универзитетски студии - докторски студии. Со одредба-
та се пропишува траењето на докторските или специјали-
стичките студии, бројот на ЕКТС кредити, стекнувањето 
на научниот назив по завршување на истите, при што се 
определува дека универзитетот со општ акт го уредува 
стекнувањето на ЕКТС кредити на докторските студии и 
ги пропишува ЕКТС кредити потребни за пријава на до-
кторски труд, се утврдуваат критериуми за тоа кој може 
да биде ментор на докторски труд, кој може да брани до-
кторски труд, се пропишува составот на комисијата за 
одбрана на докторски труд, се определува содржината 
на студиската програма за докторски студии и периодот 
на нејзината евалуација.

Според Судот, законското решение во член 96 став 
7 од Законот, според кое менторот на докторскиот труд 
не може да биде член на комисијата за одбрана на до-

кторскиот труд, не е во согласност со начелото на вла-
деењето на правото. Имено, не може да се прифати ка-
ко основана и оправдана забраната пропишана со за-
кон, менторот на докторскиот труд, кој го следел и ко-
ординирал кандидатот кој го изработува докторскиот 
труд во сите фази на изработка, докрај да биде вклучен 
во одбраната на тој труд и да го даде својот придонес 
како член на комисијата за одбрана. Поради тоа, Судот 
оцени дека оваа законска одредба не е во согласност со 
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

6. Уредбата за нормативи и стандарди за основање 
на високообразовни установи и за вршење на високоо-
бразовна дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 103/2010 и 168/2010), е донесена врз основа 
на член 27 став 2 од Законот за високото образование, 
според кој условите како нормативи и стандарди за ос-
новање на високообразовна установа и вршење на висо-
кообразовна дејност поблиску се утврдуваат со уредба 
за нормативи и стандарди за основање на високообра-
зовни установи и за вршење на високообразовна деј-
ност, која на предлог на министерството надлежно за 
високото образование и по претходно мислење на Инте-
руниверзитетската конференција, ја донесува Владата 
на Република Македонија. 

Со наведената уредба се утврдуваат нормативите и 
стандардите за условите кои треба да бидат исполнети 
за основање високообразовни установи и за вршење на 
високообразовна дејност.

Според член 15 став 2 од Уредбата, менторот на до-
кторскиот труд не може да биде член на Комисијата за 
одбрана на докторскиот труд. Тоа значи дека оваа 
одредба, идентично како член 96 став 7 од Законот, се 
однесува на забрана на менторот на докторскиот труд да 
биде член на Комисијата за одбрана на докторски труд, 
што според Судот нема уставна оправданост и води кон 
повреда на начелото на владеењето на правото. 

Поради тоа, Судот оцени дека член 15 став 2 од 
Уредбата, ја дели правната судбина на член 96 став 7 
од Законот и исто така не е во согласност со член 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот.

7. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точкиата 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, Бранко Наумоски и судиите: д-р На-
таша Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дарли-
шта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Гзиме 
Старова и Владимир Стојаноски.

У.бр.98/2011 Претседател
3 април 2013 година на Уставниот суд на Република

Скопје Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

__________

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1279.
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Совет на 

јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр.150/07) на  дваесет и четвртата 
седницата на Советот одржана на 17.4.2013 година, Со-
ветот донесе
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О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I
Се избира Дашмир Саити  за заменик Претседател 

на Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија.

II
Оваа одлука влегува на сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”.

А. бр. 105-8/13 Совет на јавните обвинители
17 април 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

_________
1280.

Врз основа на  член. 40 ст.2 од Законот за јавното 
обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 150/07),  
член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Зако-
нот за Советот на јавните обнвинители на Република 
Македонија, („Службен весник на РМ“ бр. 150/07), Со-
ветот на јавните обвинители на Република Македонија, 
нa дваесет и четвртата седница одржана на 17.4.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА  ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО  ЈАВНОТО 
ОБВИНИТЕЛСТВО  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ВИШОТО ЈАВНО

ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ

I
За  јавен обвинител во  Јавното обвинителство на 

Република Македонија  се избира: 
1. Гордана Ѓешкоска.

                      
II

За  јавни обвинители во Вишото јавно обвинител-
ство Скопје  се избираат: 

1. Наталија Тасевска
2. Анита Тополова Исајловска.

III
Оваа одлука влегува во сила на ден 17.4.2013 годи-

на, а ќе се објави во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

СОИ.  бр. 2/13 Совет на јавните обвинители
17 април 2013 година    на Република Македонија

Скопје       Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1281.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011 
и 136/2011), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот сис-
тем за продажба на природен гас на тарифни потрошу-
вачи (“Службен весник на РМ” бр.94/2005, 43/2010, 
9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата 
за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
за месец април 2013 година, на седницата одржана на 
17 април 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА

МЕСЕЦ АПРИЛ 2013 ГОДИНА

Член 1
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергет-
ските дејности дистрибуција на природен гас, управува-
ње со системот за дистрибуција на природен гас и снаб-
дување со природен гас на тарифните потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен 
гас, продажната цена на природниот гас за месец април 
2013 година, се утврдува да изнесува 31,8711 ден/nm3.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се:

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец 
април 2013 година, во износ од 27,2503 ден/nm3 и цена 
за услугата снабдување на тарифните потрошувачи 
непосредно приклучени на системот за пренос на при-
роден гас, во износ од 0,2958 ден/nm3, утврдени со Од-
луката за определување продажна цена на природен гас 
за месец април 2013 година  (“Службен весник” бр. 
53/13);

2.2 Цената за услугата пренос и управување со сис-
темот за пренос на природен гас, во износ од 1,2465 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас за месец април 2013 годи-
на (“Службен весник” бр. 53/13);

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас, во износ од 3,0785 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за изменување и допол-
нување на Одлуката за одобрување на тарифа за врше-
ње на дејноста дистрибуција на природен гас и снабду-
вање со природен гас на тарифните потрошувачи прик-
лучени на системот за дистрибуција на природен гас 
(„Службен весник на РМ“ бр. 11/13). 

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е 
пресметена без данок на додадена вредност.

Член 2
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Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување.

Член 3
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”. 
       

   УП1 Бр. 08 - 65/13
17 април 2013 година  Претседател,

    Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА

1282.
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник  на Ре-
публика 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 и 16/2013) и член 95 од Пра-
вилникот за содржината и начинот на остварувањето 
на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 54/2012, 138/2012 и 164/2012), Управниот од-
бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија на седницата одржана на 8 март 2013 година, доне-
се

О Д Л У К А
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ 
ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИ-
НОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВР-
СКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предвиде-

ни во Правилникот за содржината и начинот на оства-
рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“ број 133/2011, 5/12, 29/12 и 79/12), 
во Образецот на барање П 1  - Барање за ослободување 
од партиципација: 

- точката „ 6. Лична карта за осигуреници над 65 го-
дини (копија), се брише. 

- точката 7 која станува  точка 6 се менува и гласи:
„6.. Доказ за трансакциската сметка на подносите-

лот  на барењето“

По текстот на крајот од барањето, кој гласи: „Докол-
ку осигуреникот не го приложи документот ФЗОМ ќе 
го обезбеди по службена должност, а трошоците за 
истото паѓаат на товар на осигуреникот“, се додава  
нов текст кој гласи:

„Го овластувам Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија да ги искористи дадените податоци во 
барањето и во мое име да го побара документот“.

Член 2
Во образецот на барањето Н2 - Барање за надоме-

сток на плата поради бременост и раѓање, точката 5 се 
менува и гласи:

„5. Доказ за трансакциската сметка на подносите-
лот  на барењето“

По текстот на крајот од барањето кој гласи: „1..2 До-
колку осигуреникот не го приложи документот ФЗОМ 
ќе го обезбеди по службена должност, а трошоците за 
истото паѓаат на товар на осигуреникот“, се додава  
нов текст кој гласи:

„Го овластувам Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија да ги искористи дадените податоци во 
барањето и во мое име да го побара документот.“

Член 3
Во сите останати обрасци на барањата за остварува-

ње на права од задолжително здравствено осигурување  
утврдени со одлуката  (образец  Р1, Образец Р2,  обра-
зец Р3,  Образец Р4 и  Образец Н1)  текстот во соодвет-
ната точка кој  гласи: „Копие од потписен картон (или 
платежна картичка) на трансакциската сметка на бара-
телот“ се заменува со текстот „Доказ за трансакциската 
сметка на подносителот  на барењето“

Изменетите обрасци: Образец  П1 - Барање за осло-
бодување од партиципација, Образец Н2 - Барање за на-
доместок на плата поради бременост и раѓање, Образец 
Р1- Барање за надомест (рефундација на средства) за 
вградени стандардни материјали или санитетски потро-
шен материјал, Образец Р2- Барање за надомест (реун-
дација на средства) за лекови, Образец Р3- Барање за 
надомест (рефундација на средства)  за патни трошоци, 
Образец Р4-Барање за надомест (рефундација на средс-
тва) за ортопедски и други помагала и Образец Н1- Ба-
рање за надоместок на плата поради болест/повреда/не-
га, се  дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин со-
ставен дел. 

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе 
се применува од 1.5 2013 година.  

    Бр. 02–3291/12 Управен одбор
 8 март 2013 година Претседател,

    Скопје Ангел Митевски, с.р.
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1283.
Врз основа на член 9 став 4, член 25 став 5, член 28 

став 6, член 31 став 4, 31-a став 4, и член 56 став 1 точ-
ка 3 од Законот за здравственото осигурување („Служ-
бен 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 и 16/2013), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 8 март  
2013 година,  донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ПРАВАТА  И ОБВРСКИТЕ ОД  ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНОТО ЗАДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за содржината и начинот на оства-

рување на правата и обврските од задолжителното 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 54/2012, 138/2012 и 164/2012) 
во ставот 1 на членот 4 по зборот Фондот, зборовите: 
„според местото на живеење односно на работа“ се за-
менуваат со зборовите: „независно од местото на живе-
ење односно работа“.

Член 2
Во членот 5 ставот 1 се менува и гласи: 
„Подносителот на пријавата е должен кон пријавата 

да приложи соодветни докази со кои се докажува закон-
скиот основ за осигурување, освен за оние докази  (фа-
кти) со кои Фондот располага по службена должност“.

Во членот 5 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гла-
си: 

„По обработката на податоците од копијата на лич-
ната карта од став 2 и 3 на овој член, копијата од лична-
та карта се поништува комисиски во рок од 30 дена од 
денот на приемот согласно со прописите за заштита на 
личните податоци“. 

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

Член 3
Ставот 2 на членот 9 се менува и гласи:
„Кон одјавата за здравствено осигурување се прило-

жува соодветен доказ за престанок на основот на осигу-
рување од кој ќе се види дека престанал основот на оси-
гурување, освен за оние докази (факти) со кои Фондот 
располага по службена должност“.

Член 4
Во членот 10 по ставот 1 се додава нов став 2 кој 

гласи:
„Со воведувањето на електронска обработка на 

образецот на пријавата  односно одјавата во здравстве-
но осигурување  по точно дефинирани процедури, како 
и при функционирање на електронски потпис од еле-

ктронска здравствена картичка, пријавувањето и одјаву-
вањето во задолжително здравствено осигурување мо-
же да се врши и по електронски пат.“ 

Ставот 2 станува став 3.

Член 5
Во ставот 1 на членот 13, по запирката зборот „спо-

ред“ се брише и се додаваат зборовите: „независно од“. 
Во ставот 2 на членот 13 точката на кројот од тек-

стот се заменува со запирка и се додаваат зборовите „ 
под услов осигуреникот да има активна пријава во за-
должително здравствено осигурување. 

Во ставот 5 на членот 13 на крајот од текстот, точка-
та се брише и се додаваат зборовите: „за оние осигуре-
ни лица кои со истата го докажуваат траењето на здрав-
ственото осигурување .“

Член 6
Ставот 2 на членот 21 се менува и гласи:
Подрачната служба на Фондот по службена долж-

ност може да ја изврши промена на избраниот лекар и 
тоа само во делот на одјавата на избраниот лекар врз ос-
нова на поднесена изјава на осигуреното лице и нејзи-
на верификација со увид на личните податоци во лична-
та карта, во рок од осум дена од поднесувањето на изја-
вата.

Член 7
По членот 21 се додава нов член 21-а кој гласи:
„Со воведување на  електронска обработка на обра-

зецот за избор на лекар, односно промена на избран ле-
кар, по точно дефинирани процедури, како и при функ-
ционирање на електронски потпис од електронската 
здравствена картичка, изборот односно промената на 
избраниот лекар во одредени случаи  може да се врши 
и по електронски пат.“ 

Член 8
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Ми-
нистерот за здравство.

Бр. 02–3291/9 Управен одбор
8 март 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
__________

1284.
Врз основа на член 25, член 28 и член 56 став 1 точ-

ка 3 од Законот за здравственото осигурување („Служ-
бен 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 и 16/2013),  
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 8 март 
2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
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ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ПРИСТАП, ИЗ-
ДАВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОДАТО-
ЦИТЕ ОД ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА

ФЗОМ ДОСТАПНИ НА ВЕБ ПОРТАЛОТ

Општи одредби

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на кори-

стење, пристап, издавање, чување и заштита на подато-
ците од информациониот систем на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија (во понатамошниот 
текст Фондот) достапни преку Веб порталот, како и на-
чинот на издавање, формата и содржината на обрасци-
те во кои се содржани податоците кои се издаваат пре-
ку Веб потралот на Фондот. 

Член 2
Веб порталот на Фондот ќе овозможи електронски 

услуги за сите физички и правни лица во Република Ма-
кедонија. 

Услугите можат да ги користат сите осигуреници 
на Фондот, здравствените  установи кои имаат потпи-
шано договор со Фондот за пружање на  здравствени 
услуги и фирмите обврзници за пресметка и уплата на 
придонес за здравствено осигурување. 

Постапка за добивање на корисничко име и за начи-
нот на користење на податоците од Веб порталот

Член 3
Податоците од информациониот систем на Фондот 

достапни преку Веб порталот се издаваат во електрон-
ска форма.

Барањата за најава на Веб порталот за сите осигуре-
ници на Фондот (добивање на корисничко име) можат 
да се поднесат во електронска или писмена форма во 
било која подрачна служба на Фондот. 

Барањата за најава на Веб порталот за овластените 
лица на фирмите обврзници за пресметка и уплата на 
придонес (добивање на корисничко  име) се врши иск-
лучиво во подрачните служби на Фондот.

За поднесените барања од став (3) се издава потвр-
да за прием од страна на подрачната служба на Фон-
дот. 

Формата и содржината на барањето од став (2) и (3) 
се обрасците ЕЛ 1 и ЕЛ-ЗО 1 кои се составен дел на 
овој правилник.

Член 4
Податоците достапни преку Веб порталот на Фон-

дот, корисниците можат да ги користат само за намена-
та за која се издадени. 

Податоците од Веб порталот на Фондот, корисници-
те не смеат да ги умножуваат, менуваат, обработуваат, 
јавно да ги објавуваат и да ги даваат на употреба на 
други лица.

Член 5

Корисниците можат да достават барање во писмена 
форма  за непосреден увид во податоците  за кои имаат 
овластување или право утврдено со закон. Увидот се 
врши во работните простории во Фондот во присуство 
на овластено лице вработено во Фондот. 

Личните податоци, односно податоците за ЕМБГ на 
лицата запишани во информациониот систем на Фон-
дот преку Веб порталот се издаваат само по нивно бара-
ње, лично или преку од нив ополномоштено лице, како 
и во другите случаи определени со закон. 

Користењето, дистрибуцијата и пристапот до пода-
тоците од информациониот систем на Фондот од стра-
на на корисниците од порталот се остварува преку гло-
бална електронска мрежа, која е поврзана со локалната 
компјутерска мрежа на Фондот. 

Член 6
Податоците од информациониот систем на Фондот 

достапни преку Веб порталот кои заинтересираните ко-
рисници ги добиваат со непосредно електронско повр-
зување, се во форма на информација и остварување на 
некои права од задолжителното здравствено осигурува-
ње, по точно дефинирани процедури.

Личните податоци, односно податоците за ЕМБГ на 
лицата запишани во информациониот систем на Фон-
дот преку Веб порталот се издаваат само по нивно бара-
ње, лично или преку од нив ополномоштено лице, како 
и во другите случаи определени со закон. 

При остварувањето на услугите за одредени права 
од задолжително здравствено осигурување кои се обез-
бедуваат од Веб порталот на Фондот истите се потпи-
шуваат со валиден сертификат од Електронската здрав-
ствена картичка (во понатамошниот текст ЕЗК). 

Заштита на  податоците достапни преку 
Веб порталот

Член 7
Примарните сервери на кои се инсталирани соф-

тверските програми и базата на податоци од информа-
циониот систем на Фондот достапни преку Веб порта-
лот, физички се лоцирани, поставени (хостирани) и ад-
министрирани од страна на  Фондот. 

Физички пристап до просторијата во  која  се  сме-
стени  серверите  имаат  само овластени лица од Дире-
кторот на секторот за информатика на Фондот. 

Просторијата во која се инсталирани серверите се 
заштитува од ризиците во опкружувањето, преку при-
мена на мерки и контроли со кои се намалува ризикот 
од можни закани, вклучувајќи кражба, пожар, експло-
зии, чад, вода, прашина, хемиски влијанија, пречки во 
снабдувањето со електрична енергија и електромагнет-
но  зрачење. 

Член 8
Серверите и софтверската програма се заштитуваат 

преку: 
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- огнени ѕидови (firewall) за заштита на внатрешни-
те сегменти од надворешен пристап, кои се конфигури-
рани за да оневозможат пристап во  информациониот  
систем на фондот, како и протокол што може да му на-
штети на функционирањето на информациониот си-
стем;

- вграден безбедносен SSL серверски сертификат за 
заштита и енкрипција на  електронската комуникација, и 

- систем за заштита од штетни софтверски програ-
ми кој редовно се ажурира и кој врши проверка заради 
откривање и оневозможување на дејствувањето на 
штетните софтверски програми при секој прием на по-
датоците во информациониот систем на  фондот преку 
Веб порталот.

Член 9
Резервната копија (backup) на податоците складира-

ни на серверите се чува во просторија која се наоѓа над-
вор од објектот во кој се сместени серверите. 

Резервните копии се физички заштитени заради оне-
возможување на каква било модификација. 

Резервното  копирање  на  податоците  се  врши  се-
кој  работен  ден, на  крајот од работната седмица и се-
кој последен работен ден во месецот. 

Заради вршење на резервно копирање, Фондот обез-
бедува уред и доволен број медиуми за правење резерв-
ни копии, согласно со планот за управување со копии-
те. 

За овозможување на поголема достапност на услуги-
те на порталот, фондот  во наредниот период ќе обезбе-
ди и секундарна локација на целокупниот свој информа-
ционен систем вклучувајќи ги тука и серверите и серви-
сите од порталот на Фондот.

Член 10
Податоците од информациониот систем на Фондот, 

преку Веб портал се издаваат на начин и форма, соглас-
но со одредбите од член 4 став 2 од овој Правилник. 

Корисници на услуги

Член 11
На Веб потралот на фондот ќе бидат ставени на рас-

полагање услуги од информациониот систем за следни-
ве групи на корисници: 

- осигуреници-физички лица, 
- обврзници-правни лица и 
- здравствени установи со кои има потпишано дого-

вор со Фондот за пружање  на здравствени услуги.

Член 12
Од информациониот систем на Фондот услуга може 

да добие било кој осигуреник-граѓанин на Република 
Македонија кој е регистриран во Фондот како носител 
на здравствено осигурување. Осигуреникот може да до-
бие информација за статусот на осигурување за себе и 
лицата осигурани преку него,  да направи промена на 
ограничен  број на лични податоци (адреса на живее-

ње, адреса на престојувалиште, контакт телефон, емаил 
адреса) како и да поднесе барање за одјава од избран 
матичен лекар. 

Член 13
Од информациониот систем на Фондот преку Веб 

порталот услуги можат да добијат и правни лица-обврз-
ници за пресметка и уплата на придонес за здравствено 
осигурување.

Правните лица можат да направат проверка на еви-
денцијата и статусот на здравственото осигурање за ли-
цата  вработени кај нив како и електронска пријава 
и/или одјава за вработени и членови осигурани преку 
нив. 

Член 14
Услугите од Веб порталот на Фондот достапни се и 

на здравствените установи кои имаат склучено договор 
со Фондот за пружање на здравствени услуги  само за  
осигурени лица кои имаат подигнато ЕЗК. Здравствени-
те установи имаат можност да  направат проверка на 
осигурувањето на осигурените лица, проверка на важ-
носта на здравственото осигурување, проверка на из-
бран матичен лекар, избор/промена на избран матичен 
лекар.

Здравстените установи користејки ги услугите од 
Веб порталот на Фондот, имаат функционалности кои 
се однесуваат на процесот на договарање и реализација  
на понуди, договори и барања за измени/анекси поврза-
ни  со здравствените  установи.

Член 15
По создавањето на соодветни технички услови во 

информациониот систем на Фондот, корисниците на 
Веб порталот на Фондот ќе може да добиваат и оствару-
ваат и останати услуги и права од Фондот, кои ги доби-
ваат во просториите на фондот како во Централата така 
и во подрачните служби на фондот.

Започнувањето со примена на услугите на Веб пор-
талот не ја исклучува можноста за обезбедување на ус-
лугите на постојниот начин во подрачните служби на 
Фондот. 

Преодни и завршни одредби

Член 16
Обрасците, постапките и упатствата кои ќе се кори-

стат на Веб порталот на Фондот ќе бидат опишани во 
посебни процедури и јавно објавени на Веб страната на 
Фондот.

Член 17
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”, а ќе се објави по добивање на согласност  од мини-
стерот за здравство. 

Бр. 02–3291/10 Управен одбор
8 март 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
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1285.
Врз основа на член 27 став 3 и член 56 став 1 точка 

3 од Законот за здравственото осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 
67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 26/2012, и 16/2013), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 8 март 
2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КАРТИЧКАТА 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  И ЗА НАЧИ-
НОТ НА  НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ, КОРИ-
СТЕЊЕ И ДОКАЗОТ ЗА ПЛАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на електронската картичка за здравствено осигуру-
вање, (во натамошен текст - картичка), како и начинот 
на нејзиното издавање, користење, водење на евиденци-
јата и доказот односно записот во картичката дека при-
донесот за задолжителното здравствено осигурување е 
платен.

2. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ФОРМА  
НА КАРТИЧКАТА

Член 2
Правата од задолжителното здравствено осигурува-

ње во рамките на обемот на правата утврдени со Зако-
нот за здравствено осигурување, осигурените лица ги 
остваруваат врз основа на картичката за здравствено 
осигурување и доказ односно запис во картичката дека 
придонесот за задолжителното здравствено осигурува-
ње е платен.

Картичката за здравствено осигурување е еднојазич-
на, а на граѓаните кои зборуваат службен јазик разли-
чен од македонскиот јазик, на нивно лично барање, 
образецот се печати и податоците во него се запишува-
ат и на јазикот и писмото што го употребува граѓани-
нот.

Картичката е во форма на правоаголник изработена 
од  ABS/PVC материјал во сива боја со утврдено место 
за чип.

Дизајнот на картичката и сместувањето на основни-
те елементи е изработено согласно на ISO/IEC 7810 кој 
ја дефинира големината на картичката и согласно на  
ISO/IEC 7816  кој ја дефинира положбата на чипот.

Со постапката на ласерско гравирање ќе се персона-
лизираат следните податоци: 

• ЕДИНСТВЕН ЗДРАВСТВЕН БРОЈ НА ОСИГУРЕ-
НИКОТ/ ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ

• ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОСИГУРЕНИКОТ/ ОСИ-
ГУРЕНОТО ЛИЦЕ 

• ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОСИГУРЕНИКОТ/ ОСИ-
ГУРЕНОТО ЛИЦЕ КОЕ ЗБОРУВА СЛУЖБЕН ЈАЗ-
НИК РАЗЛИЧЕН ОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК  - 
ДВОЈАЗИЧНО

• МЕСЕЦ И ГОДИНА НА ИЗРАБОТКА НА  КАР-
ТИЧКАТА

• СЕРИСКИ БРОЈ НА КАРТИЧКАТА

1.1. Приказ на подрачјето на ласерско гравирани – 
варијабилни податоци

Едно јазична картичка

Предна страна на картичката:
На левиот горен агол стои логото на Министерство 

за здравство обележано со сина боја
На десниот горен агол стои логото на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија обележано со 
црвена боја на бела основа.

Помеѓу логото на Министерство за здравство и Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија со голе-
ми букви се испишани во два реда зборовите:  ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДО-
НИЈА“ а под нив со големи букви се испишани зборо-
вите „КАРТИЧКА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ“

Под зборовите: „КАРТИЧКА ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ“ од левата страна оставено е место за 
чипот

 

Задна страна на картичката:
- Картичката важи само со важечка лична карта, по-

тврда за школување или пасош
- Во рок од 30 дена по истекот на рокот на важност 

на картичката по било кој основ корисникот ја враќа на 
поништување во Фондот

- Губењето на картичката корисникот го пријавува 
во Фондот и го објавува во „Службен весник на РМ“

- Најдената картичка молиме да ја вратите во Фон-
дот

- Оваа картичка важи само во здравствени установи 
каде Фондот обезбедил вршење на здравствени услуги. 
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Двојазична картичка

Предна страна на картичката:
На левиот горен агол стои логото на Министерство 

за здравство обележано со сина боја
На десниот горен агол стои логото на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија обележано со 
црвена боја на бела основа.

Помеѓу логото на Министерство за здравство и Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија со голе-
ми букви се испишани во два реда зборовите ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИ-
ЈА„/ FONDI I SIGURIMIT SHËNDETËSOR TË 
MAQEDONISË“ а под нив со големи букви се испиша-
ни во два реда  зборовите „КАРТИЧКА ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ„/ „KARTELA E 
SIGURIMIT SHËNDETËSOR„

Под зборовите: „КАРТИЧКА ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ“/„KARTELA E SIGURIMIT 
SHËNDETËSOR“ од левата страна оставено е место за 
чипот.

 

Задна страна на картичката:
- Картичката важи само со важечка лична карта, по-

тврда за школување или пасош
- Во рок од 30 дена по истекот на рокот на важност 

на картичката по било кој основ корисникот  ја враќа 
на поништување во Фондот

- Губењето на картичката корисникот го пријавува 
во  Фондот и го објавува во „Службен весник на РМ“

- Најдената картичка молиме да ја вратите во Фондот
- Оваа картичка важи само во здравствени установи 

каде Фондот обезбедил вршење на здравствени услуги. 
- Kartela vlen vetëm me letërnjoftim të vlevshëm, 

vërtetim për shkollim ose pasaportë
- Në afat prej 30 ditësh që nga kalimi i afatit të 

vlevshmërisë së kartelës për çfarëdo arsye, përdoruesi e 
kthem atë për zhvlerësim në Fond

- Përdoruesi e paraqet humbjen e kartelës në Fond dhe 
atë e shpall në Gazetën zyrtare të R.M.-së

- Nëse gjeni një kartelë të këtillë, ju lutemi ta dorëzoni 
në Fond

- ka siguruar realizim të shërbimeve shëndetësore

 Единствениот здравствен број на осигуреното лице содр-
жи девет броеви од кои првите осум Фондот го генерира по 
случаен избор а последниот број е контролен број.

Серискиот број на картичката содржи осум броеви.

3. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ 
НА КАРТИЧКАТА

Член 3
А) Податоци содржани во картичката на кои се при-

стапува без користење на сигурносниот број (PIN)   
- Име и презиме (запишано во македонска кирилица 

и во интернационално читлива форма)
- Име - македонска кирилица
- Татково име - македонска кирилица
- Презиме - македонска кирилица
- Име - албанска латиница
- Татково име - албанска латиница
- Презиме - албанска латиница
- ЕЗБО - единствен здравствен број на осигуреникот
- ЕЗБО на носител - единствен здравствен број  на носи-

телот на осигурувањето 
- Основ на осигурување
- Основ на осигурување - својство
- Траење на задолжителното здравствено oсигурување
- Дополнително здравствено oсигурување
- Датум на издавање на картичката
- Сериски број на картичката
- Лимитирани клинички податоци 
- Имунизација 
- Крвна група
- РХ фактор
- Датум на последно одредување на крвна група и RH 

фактор
- Забелешка за крвната група
- Датум на последна трансфузија
- Тип на крвниот продукт
- Додатни податоци за крвниот продукт
- Алергии
Б) Податоци содржани во картичката на кои се при-

стапува со користење на сигурносниот број (PIN)  
- Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)
- Пол
- Датум  и место на раѓање
- Место на раѓање - град
- Место на раѓање -  надвор од државата
- Држава на раѓање
- Факсимили на избраните лекари
- Факсимили на замените на избраните лекари
- Личен факсимил (ако осигуреникот е доктор)
- Донор на органи – индикатор
- Индикатор за бременост
- Крвен дарител/ датум
- Крвен дарител/ ослободен од партиципација
- Хронични болести
- Детски болести
- Фамилијарни болести
- Ортопедски  помагала



 Стр. 30 - Бр. 57                                                                                        18 април 2013

- Трајно вградени импланти
- Импланти
- Лекарски прегледи
- Боледување
- Упати
- Пропишани лекови за хронични болести
- Рецепти.

Член 4
При издавањето картичката ги содржи следните по-

датоци: име и презиме (македонска кирилица, латини-
ца), ЕЗБО, важи од, сериски број на картичката, основ 
на осигурување, ЕМБГ, пол, датум на раѓање, статус на 
осигурени/осигурено лица и траење на задолжителното 
здравствено осигурување. 

Картичката може да содржи и податоци за: татково 
име, ЕЗБО на носителот на осигурувањето, место и др-
жава на раѓање, податоци за крвен дарител, факсимили 
на избраните лекари.

Останатите податоци кои се дел од содржината на 
картичката ќе ги пополнуваат овластените лица од Фон-
дот и/или здравствени работници  од здравствени уста-
нови со соодветно доделени привилегии, во наредните 
фази од имплементација на проектот за Електронската 
здравствена картичка во здравствениот систем на Ре-
публика Македонија.  

4. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 
НА КАРТИЧКАТА

Член 5
Картичката може да се издаде во било која подрач-

ната служба на Фондот независно од местото на живее-
ње односно местото на работа на осигуреното лице врз 
основа на поднесено барање за издавање на електрон-
ска картичка за здравствено осигурување (Образец-
БК), во пишана форма, со приложена потребна доку-
ментација за носителот на осигурувањето и членовите 
на семејството (копија од лична исправа, согласност за 
правење копија од лична исправа за подносителот и 
полнолетните членови осигурени по него, односно из-
вод од матичната книга на родените за деца) и доказ за 
извршена уплата на  трошоците  за издавање на картич-
ката  согласно Правилникот за висината за трошоците 
за издавање, замена на загубена или оштетена и за по-
вторно активирање на блокирана електронска картичка 
за здравствено осигурување, како и начинот на нивно-
то плаќање. 

Обврзникот за пресметка и уплата на придонесот за 
своите вработени и за членовите на нивните семејства 
поднесува групно барање за издавање на електронска 
картичка за здравствено осигурување (Образец- ГБК 
1), во пишана и електронска форма, во подрачната 
служба на Фондот според седиштето на обврзникот, од-
носно седиштето на работната единица и доказ за извр-
шена уплата на трошоците за издавање на ЕЗК соглас-
но Правилникот за висината за трошоците за издавање, 
замена на загубена или оштетена и за повторно активи-
рање на блокирана електронска картичка за здравстве-
но осигурување, како и начинот на нивното плаќање, за 
сите лица наведени во барањето. Барањето го поднесу-
ва овластеното лице кај обврзникот.

Овластеното лице кај обврзникот за пресметка и уп-
лата на придонесот  гарантира за точноста на личните 
податоци внесени во групното барањето за издавање на 
картичката, при што не се доставуваат копија од лична 
карта за вработените и членовите од нивните семејства, 
како и копија од извод на матична книга на родените.

Доколку овластеното лице кај обврзникот не гаран-
тира за точноста на внесените податоци во групното ба-
рање, тогаш се доставува образецот ГБК и кон него се 
приложува примерок од поединечните барања пополне-
ти од секој осигуреник вработен кај обврзникот.

Во барањето корисникот на картичката изјавува де-
ка е согласен личните податоци што се внесуваат во 
картичката да се користат само во врска со остварува-
њето на правата од здравственото осигурување и здрав-

ствената заштита, согласно прописите за заштита на 
личните податоци, а кон барањето поднесува и копија 
од лична исправа во согласност со подносителот, однос-
но извод од матичната книга на родените за деца, зара-
ди проверка на податоците. 

Картичката за член на семејство на осигуреникот на 
кој не е утврдено својството на осигурено лице, ќе се 
издаде врз основа на претходно уредно спроведена при-
јава за здравствено осигурување (ЗО образец).

За членовите на семејството на кои веќе им е утврдено 
својството на осигурено лице, картичката се издава врз ос-
нова на копија од лична карта во согласност со подносите-
лот односно извод од матична книга на родени.

Копиите од личните исправи, односно изводот од 
матичната книга на родените, се поништуваат комиси-
ски во подрачните служби на Фондот најдоцна 30 дена 
од денот на поднесување на барањето за издавање на 
картичката, во согласност со прописите за заштита на 
личните податоци.

Подигањето на готовата ЕЗК може да се оствари са-
мо во подрачната служба на Фондот  каде  е поднесено 
барањето за издавање на истата.

Подигање на картичките  за здравствено осигурува-
ње за вработените кај обврзникот за пресметка и упла-
та на придонес, ќе се врши преку овластено лице на об-
врзникот. 

Осигуреното лице задолжително внесува свој сигур-
носен број (PIN ) за да ја активира картичката.

За осигурени лица - деца до 18 години и осигурени 
лица неспособни за самостоен живот и работа согласно 
прописите за пензиско и инвалидско осигурување од-
носно за социјална заштита, приемот на картичката и 
сигурносниот број (PIN) со своерачен потпис ги потвр-
дува нивниот законски застапник или старател.

Информации за начинот на активирање и користе-
ње на картичката и сигурносниот број (PIN) осигурено-
то лице може да добие од  web страната на  Фондот.

Електронскиот формат на барањето Образец-БК, 
ГБК, ГБК 1 се објавени на web  страната на  Фондот за-
едно со Техничкото упатство за пополнување на  еле-
ктронското барање.

Обрасците БК, ГБК и ГБК 1 се составен дел на овој 
правилник.

5. ВАЖНОСТ НА КАРТИЧКАТА

Член 6
Независно по кој основ осигуреното лице се стекна-

ло со својство на осигуреник, рокот на важење на кар-
тичката е рок на важење на дигиталниот сертификат 
кој се наоѓа во меморијата на чипот на картичката, 
освен во случај на промена на фактите врз основа на 
кои е издадена картичката (промена на име и презиме, 
злоупотреба на картичката итн.) 

Со промена на личните податоци (име и презиме) 
на осигуреното лице, се издава нова картичка. 

Трошоците за издавање на нова картичка на осигу-
реното лице кое во барањето има наведено неточни по-
датоци  паѓаат на негов товар.

Осигуреното лице во рок од 30 дена од денот на 
истекот на рокот на важење на картичката ја доставува 
до надлежната подрачна служба на Фондот заради неј-
зино поништување или продолжување на нејзиното ва-
жење.

Неважечката картичка вратена од осигуреното лице 
или овластеното лице  кај обврзникот за пресметка и 
уплата на придонесот, се поништува комисиски во  по-
драчните служби на Фондот .

6. КОРИСТЕЊЕ НА КАРТИЧКАТА
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Член 7
Картичката се користи со лична карта или пасош, 

односно потврда за школување за лица под 18 години, 
заедно со постоечката здравствена легитимација.  

7. ПОДАТОЦИ КОИ ГИ ПОПОЛНУВА  
ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

Член 8
Здравствената установа во која осигуреното лице ко-

ристи здравствената заштита го проверува идентитетот 
на осигуреното лице и врз основа на податоците во кар-
тичката утврдува дали е платен придонесот за здрав-
ствено осигурување.

Здравствената установа која укажува здравствени 
услуги на соодветно место означено во картичката ги 
внесува сите потребни податоци за пружената здрав-
ствена услуга за кој има можност да ги пополнува, во  
момент кога тоа ќе бидат создадени соодветни технич-
ки услови. 

8. ГУБЕЊЕ НА КАРТИЧКАТА

Член 9
Губењето на картичката корисникот го пријавува во 

службата за помош (helpdesk) во Фондот или лично во 
најблиската Подрачна служба на Фондот и го објавува 
во „Службен весник на Република Македонија“.

9. ИЗДАВАЊЕ НА НОВА КАРТИЧКА

Член 10
Фондот на осигуреното лице му издава нова картич-

ка во случај на истекување на рокот на важењето. 
Фондот на осигуреното лице му издава нова картич-

ка во случај на нејзино оштетување, губење, или по не-
гово барање  поради грешка  во ласерски изгравирани-
те  податоци  на телото на  картичката.

Фондот на осигуреното лице ќе му издаде нова кар-
тичка, со поднесување на ново барање за издавање на 
картичка, доказ за извршена уплата  на  трошоците за 
издавање, дополнета со доказ за објава во „Службен 
весник на Република Македонија“ доколку картичката 
е изгубена.

По издавањето на новата картичка на осигуреното 
лице, подрачната служба на Фондот комисиски ја пони-
штува оштетената  картичка. 

10. СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТУВАЊЕ 
НА ПОДАТОЦИ

Член 11
Единствен овластен субјект за собирање и обработу-

вање на податоците  е Фондот.
Преносот на податоци означени на картичката, изда-

вањето на сертификатот и изработката на картичката е 
во надлежност на Фондот и само Фондот може да ги до-
вери вршењето на овие услуги на трето лице.

За издадените картички Фондот води евиденција.
Личните податоци кои се внесуваат во картичката 

се обработуваат согласно прописите од областа на за-
штитата на личните податоци. 

11. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
 

Член 12
Правилникот за формата и содржината на здравстве-

ната легитимација и за начинот на нејзиното издавање, 
водење и користење ќе остане во сила до целосното за-
менување на здравствените легитимации со  картичка-
та.  

Здравствена легитимација и картичката ќе се кори-
стат истовремено се додека  не се обезбедат соодветни  
технички  услови кои ќе дозволат  целосна функционал-
на замена  на здравствената легитимација со картичка-
та.

Постапките за издавање на картичките започнати 
пред стапување во сила на овој Правилник ќе завршат 
согласно со одредбите на Правилникот Правилникот за 
формата и содржината на картичката за здравствено 
осигурување и за начинот на  нејзиното издавање, воде-
ње, користење и доказот за платен придонес за задол-
жително здравствено осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 159/2010), Правилникот 
за изменување на Правилникот за формата и содржина-
та на картичката за здравствено осигурување и за начи-
нот на нејзиното издавање, водење, користење и дока-
зот за платен придонес за задолжително здравствено 
осигурување ( „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 24/2011), Правилникот за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и содржината на 
картичката за здравствено осигурување и за начинот на  
нејзиното издавање, водење, користење и доказот за 
платен придонес за задолжително здравствено осигуру-
вање ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2011) и Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за формата и содржината на картичка-
та за здравствено осигурување и за начинот на нејзино-
то издавање, водење, користење и доказот за платен 
придонес за задолжително здравствено осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
159/2012).

Со денот на влегување во сила на овој Правилник, 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на картичката за здравствено осигурување и за на-
чинот на нејзиното издавање, водење, користење и до-
казот за платен придонес за задолжително здравствено 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 159/2010), Правилникот за изменување на 
Правилникот за формата и содржината на картичката 
за здравствено осигурување  и за начинот на нејзиното 
издавање, водење, користење и доказот за платен при-
донес за задолжително здравствено осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/2011), Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за формата и содржината на картичка-
та за здравствено осигурување и за начинот на  нејзино-
то издавање, водење, користење и доказот за платен 
придонес за задолжително здравствено осигурување  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2011) и Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за формата и содржината на картичка-
та за здравствено осигурување и за начинот на нејзино-
то издавање, водење, користење и доказот за платен 
придонес за задолжително здравствено осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
159/2012).

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. 02–3291/11 Управен одбор
8 март 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 
 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
10. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.4.2013 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2013/89/ЗНБП НА 

СОВЕТОТ ОД 18 ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2011/101/ЗНБП ЗА 

РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ЗИМБАБВЕ 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката 2013/89/ЗНБП на Советот од 18 

февруари 2013 година за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве. 
 

Член 2 
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје; 
- забрана за влез во Република Македонија и  
- финансиски мерки.  
 

Член 3 
 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за 

надворешни работи, Министерството за финансии и Управата за финансиско разузнавање за надлежни 
органи за спроведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните 
мерки. 

 
Член 5 

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Регулативата на Советот на ЕУ 
бр. 314/2004 од 19 февруари 2004 година за одредени рестриктивни мерки во однос на Зимбабве и Одлуката 
2013/89/ЗНБП на Советот од 18 февруари 2013 година за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за 
рестриктивни мерки против Зимбабве.  

 
Член 6 

Одлуката 2013/89/ЗНБП на Советот од 18 февруари 2013 година за изменување на Одлука 
2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве во оригинал на англиски и во превод на македонски 
јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 7 

Рестриктивните мерки ќе се применуваат до 20 февруари 2014 година, и по убедување на Советот, 
Одлуката 2011/101/ЗНБП може дополнително да се прегледува, обновува или изменува.  

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 
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11. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Репуб-

лика Македонија”, бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.4.2013 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ 

2013/88/ЗНБП ОД 18 ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2010/800/ЗНБП ЗА 

РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА 
 

Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката на Советот 2013/88/ЗНБП од 18 

февруари 2013 година за изменување на Одлука 2010/800/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска 

Народна Република Кореја. 

 

Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  

- ембарго на оружје; 

- ембарго на стоки; 

- ембарго на злато, благородни метали и дијаманти до, од или за Владата на ДНРК;  

- забрана за влез во Република Македонија и  

- финансиски мерки, вклучително и обезбедувањето на услуги за осигурување и реосигурување.  

 

Член 3 

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерство за 

економија, Министерство за транспорт и врски, Министерството за надворешни работи, Министерството за 

финансии и Управата за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните 

мерки.  

 

Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мер-

ки. 

 

Член 5 

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката на Советот 2013/88/ЗН-

БП од 18 февруари 2013 година за изменување на Одлука 2010/800/ЗНБП за рестриктивни мерки против Де-

мократска Народна Република Кореја. 

 

Член 6 

Одлуката на Советот 2013/88/ЗНБП од 18 февруари 2013 година за изменување на Одлука 2010/800/ЗН-

БП за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја, во оригинал на англиски и во 

превод на македонски јазик се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел.   

 

Член 7 

Рестриктивната мерка кон Демократска Народна Република Кореја се воведува на неодредено време.  

 

Член 8 

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

Македонија”. 
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