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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

6056. 
Врз основа на член 21 од Законот за основање на 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во 
Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 
187/2013 и 41/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 8.12.2014 година до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

изменување на Статутот на Агенцијата за промоција и 
поддршка на туризмот на Република Македонија, бр. 
02-938/3, донесена од Управниот одбор на Агенцијата 
за промоција и поддршка на туризмот на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10286/1 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

6057. 
Врз основа на член 56 став (6) од Законот за произ-

води за заштита на растенијата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 110/2007,  20/2009, 17/2011, 
53/2011 и 69/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА 
СТРУЧНИОТ СОВЕТ ОД ЕКСПЕРТИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА, МЕХАНИ-
ЗАЦИЈА, ХЕМИЈА, ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА И 

ТОКСИКОЛОГИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на трошо-

ците за работата на Стручниот совет од експерти од об-
ласта на заштита на растенијата, механизација, хемија, 
екотоксикологија и токсикологија.  

 
Член 2 

За покривање на трошоците за работа на Стручниот 
совет од членот 1 на оваа одлука се исплаќаат средства 
во висина од 200.000,00 денари согласно Програмата за 
фитосанитарна политика за 2015 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-10503/1 Заменик на претседателот  

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

__________ 
6058. 

Врз основа на член 92 став (3) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕ-
ТОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
За членови на Комитетот за градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија се определу-
ваат: 

- Владо Мисајловски, државен секретар во Минис-
терството за транспорт и врски; 

- Јасминка Киркова, државен советник во Минис-
терството за транспорт и врски; 

- Пене Пенев, државен советник во Министерство-
то за локална самоуправа; 

- Љупчо Јорданов, државен советник во Министер-
ството за финансии; 

- Ивица Коневски, градоначалник на општина Ае-
родром; 

- Зоран Дамјановски, градоначалник на општина 
Куманово и 

- Изет Меџити, градоначалник на општина Чаир. 
 

Член 2 
Со денот на влегување во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за определување на 
членови на Комитетот за градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија, („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 48/2011 и 
155/2013). 

 
Член 3 

Ова решение влегува во сила на денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-10512/1 Претседател на Владата 

23 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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6059. 

С Т А Т У Т 
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 5 
 
 



 Стр. 6 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 7 
 
 



 Стр. 8 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 9 
 
 



 Стр. 10 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 11 
 
 



 Стр. 12 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 13 
 
 



 Стр. 14 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 15 
 
 



 Стр. 16 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 

        Бр. 42-9341/2                            Заменик на претседателот  
18 ноември 2014 година                             на Владата на Република  

Скопје                            Македонија, 
        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6060. 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
НА ГРОБИШТА И ГРОБОВИ НА ПАДНАТИ БОРЦИ ВО АНТИФАШИС-
ТИЧКАТА ВОЈНА И ДРУГИТЕ НАЦИОНАЛНО ОСЛОБОДИТЕЛНИ ВОЈ-
НИ ВО МАКЕДОНИЈА ПОГРЕБАНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
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        Бр. 42-9928/1                          Заменик на претседателот  
23 декември 2014 година                        на Владата на Република  

Скопје                           Македонија, 
        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2014-2020 ГОДИНА 
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29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 111 
 
 



 Стр. 112 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 113 
 
 



 Стр. 114 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 115 
 
 



 Стр. 116 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 117 
 
 



 Стр. 118 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 119 
 
 



 Стр. 120 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 121 
 
 



 Стр. 122 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 123 
 
 



 Стр. 124 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 125 
 
 



 Стр. 126 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 127 
 
 



 Стр. 128 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 129 
 
 



 Стр. 130 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 131 
 
 



 Стр. 132 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 133 
 
 



 Стр. 134 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 135 
 
 



 Стр. 136 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 137 
 
 



 Стр. 138 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 139 
 
 



 Стр. 140 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 141 
 
 



 Стр. 142 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 143 
 
 



 Стр. 144 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 145 
 
 



 Стр. 146 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 147 
 
 



 Стр. 148 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 149 
 
 



 Стр. 150 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 151 
 
 



 Стр. 152 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 153 
 
 



 Стр. 154 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 155 
 
 



 Стр. 156 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 157 
 
 



 Стр. 158 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 159 
 
 



 Стр. 160 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 161 
 
 



 Стр. 162 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 163 
 
 



 Стр. 164 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 165 
 
 



 Стр. 166 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 167 
 
 



 Стр. 168 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 169 
 
 



 Стр. 170 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 171 
 
 



 Стр. 172 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 173 
 
 



 Стр. 174 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 175 
 
 



 Стр. 176 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 177 
 
 



 Стр. 178 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 179 
 
 



 Стр. 180 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 181 
 
 



 Стр. 182 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 183 
 
 



 Стр. 184 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 185 
 
 



 Стр. 186 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 187 
 
 



 Стр. 188 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 189 
 
 



 Стр. 190 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 191 
 
 



 Стр. 192 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 193 
 
 



 Стр. 194 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 195 
 
 



 Стр. 196 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 197 
 
 



 Стр. 198 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 199 
 
 



 Стр. 200 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 201 
 
 



 Стр. 202 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 203 
 
 



 Стр. 204 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 205 
 
 



 Стр. 206 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 207 
 
 



 Стр. 208 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 209 
 
 



 Стр. 210 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 211 
 
 



 Стр. 212 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 213 
 
 



 Стр. 214 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 215 
 
 



 Стр. 216 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 217 
 
 



 Стр. 218 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 219 
 
 



 Стр. 220 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 221 
 
 



 Стр. 222 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 223 
 
 



 Стр. 224 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 225 
 
 



 Стр. 226 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 227 
 
 



 Стр. 228 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 229 
 
 



 Стр. 230 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 231 
 
 



 Стр. 232 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 233 
 
 



 Стр. 234 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 235 
 
 



 Стр. 236 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 237 
 
 



 Стр. 238 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 239 
 
 



 Стр. 240 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 241 
 
 



 Стр. 242 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 243 
 
 



 Стр. 244 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 245 
 
 



 Стр. 246 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 247 
 
 



 Стр. 248 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 249 
 
 



 Стр. 250 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 251 
 
 



 Стр. 252 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 253 
 
 



 Стр. 254 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 255 
 
 



 Стр. 256 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 257 
 
 



 Стр. 258 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 259 
 
 



 Стр. 260 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 261 
 
 



 Стр. 262 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 263 
 
 



 Стр. 264 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 265 
 
 



 Стр. 266 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 267 
 
 



 Стр. 268 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 269 
 
 



 Стр. 270 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 271 
 
 



 Стр. 272 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 273 
 
 



 Стр. 274 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 275 
 
 



 Стр. 276 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 277 
 
 



 Стр. 278 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 279 
 
 



 Стр. 280 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 281 
 
 



 Стр. 282 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 283 
 
 



 Стр. 284 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 285 
 
 



 Стр. 286 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 287 
 
 



 Стр. 288 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 289 
 
 



 Стр. 290 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 291 
 
 



 Стр. 292 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 293 
 
 



 Стр. 294 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 295 
 
 



 Стр. 296 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 297 
 
 



 Стр. 298 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 299 
 
 



 Стр. 300 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 301 
 
 



 Стр. 302 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 303 
 
 



 Стр. 304 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 305 
 
 



 Стр. 306 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 307 
 
 



 Стр. 308 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 309 
 
 



 Стр. 310 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 311 
 
 



 Стр. 312 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 313 
 
 



 Стр. 314 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 315 
 
 



 Стр. 316 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 317 
 
 



 Стр. 318 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 319 
 
 



 Стр. 320 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 321 
 
 



 Стр. 322 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 323 
 
 



 Стр. 324 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 325 
 
 



 Стр. 326 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 327 
 
 



 Стр. 328 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 329 
 
 



 Стр. 330 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 331 
 
 



 Стр. 332 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 333 
 
 



 Стр. 334 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 335 
 
 



 Стр. 336 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 337 
 
 



 Стр. 338 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 339 
 
 



 Стр. 340 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 341 
 
 



 Стр. 342 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 343 
 
 



 Стр. 344 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 345 
 
 



 Стр. 346 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 347 
 
 



 Стр. 348 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 349 
 
 



 Стр. 350 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 351 
 
 



 Стр. 352 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 353 
 
 



 Стр. 354 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 355 
 
 



 Стр. 356 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 357 
 
 



 Стр. 358 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 359 
 
 



 Стр. 360 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 361 
 
 



 Стр. 362 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 363 
 
 



 Стр. 364 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 365 
 
 



 Стр. 366 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 367 
 
 



 Стр. 368 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 369 
 
 



 Стр. 370 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 371 
 
 



 Стр. 372 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 373 
 
 



 Стр. 374 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 375 
 
 



 Стр. 376 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 377 
 
 



 Стр. 378 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 379 
 
 



 Стр. 380 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 381 
 
 



 Стр. 382 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 383 
 
 



 Стр. 384 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 385 
 
 



 Стр. 386 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 387 
 
 



 Стр. 388 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 389 
 
 



 Стр. 390 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 391 
 
 



 Стр. 392 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 393 
 
 



 Стр. 394 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 395 
 
 



 Стр. 396 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 397 
 
 



 Стр. 398 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 399 
 
 



 Стр. 400 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 401 
 
 



 Стр. 402 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 403 
 
 



 Стр. 404 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 405 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 11-6380/1  
19 декември 2014 година Министер, 

Скопје Беким Незири, с.р. 
 
 
 
 
 

 
        Бр. 42-11010/1                          Заменик на претседателот  
21 декември 2014 година                             на Владата на Република  

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

 
________________ 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

6062. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на 

стоките во рамките на тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12 и 53/13), Министерството за економија 
објавува Листа на стоки за 2015 година за кои се користи принципот на распределба 
“прв дојден, прв корисник“ (first come, first served) и тоа 

 
Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОР ЗА ПРИСTАПУВАЊЕ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТО 



 Стр. 406 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 

6063. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на 

стоките во рамките на тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија” 
бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12 и 53/13), Министерството за економија ги 
објавува листите на стоки за прво полугодие од 2015 година, за кои ќе се користи принци-
пот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served)  и тоа  

 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА (НУЛА - 

ЦАРИНСКА СТАПКА  ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 407 
 
 
6064. 

 
 

Л И С Т А 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД  ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ  ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 
ГОДИНА (КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ) 

 
 
Анекс IV (в)                    (наведено во Член 27(3) (в)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Квотата за месо свинско, свежо, разладено или замрзнато со применлива царина од 

70% од МФН  ќе се користи по искористувањето на квотата за месо свинско, свежо, разла-
дено или замрзнато  со применлива царина од 50% од МФН   

** Квотата за сирење и урда со применлива царина од 70% ќе се користи za 0406 40, a 
по искористување на безцаринските квоти за сирење и урда утврдени во Анекс IV б и за 
другите тарифни подброеви од тарифниот број 0406  

*** Квотата за компир со применлива царина од 50% од МФН ќе се користи за 0701 90 
10 и 0701 90 50, а по искористување на безцаринската квота за компир утврдена во Анекс 
IV б и за 0701 90 90 

 
________________ 

 
6065. 

 
 

Л И С Т А 
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА (НУЛА- 

ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
 
Анекс V (в)                                           
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6066. 
 

Л И С Т А 
НА ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО   ПОЛУГОДИЕ  ОД  2015  ГОДИНА  (НУЛА 
- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
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6067. 

 
Л И С Т А 

НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА 
УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА 

(КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________ 

 
6068. 

 
Л И С Т А 

НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________ 

 
6069. 

 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИ-
КА МОЛДОВА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌА-
ЊЕ НА ЦАРИНА ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 

2015 ГОДИНА 
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6070. 
Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД  УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУ-
ВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО  ПОЛУГОДИЕ ОД 

2015 ГОДИНА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
6071. 

Л И С Т А 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО 
ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА 
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6072. 

Л И С Т А 
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУ-

ВААТ ОД НОРВЕШКА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
6073. 

Л И С Т А 
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ  ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО ПРВО  ПОЛУГОДИЕ ОД 
2015 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Бр. 11- 6380/1   

19 декември 2014 година                                     Министер, 
         Скопје                    Беким Незири, с.р.  

________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
6074. 

Врз основа на член 131 став 3 од Законот за лекови и медицински помагала ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13,  
164/13, 27/14  и  43/14 ), министерот за здравство донесе  

 
П Р А В И Л  Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОС-

ТАВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА ВО РЕГИСТЕРОТ 
НА МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
                      

Член 1 
Во Правилникот за содржината на образецот на барањето и потребната документација која 

треба да се достави за запишување на медицинските помагала во Регистерот на медицински 
помагала во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, број 
151/10), во член 3, став 1 точка V, во алинејата 2 и во член 4, став 1 точка V во алинејата 2 по 
зборот  „потпис“ запирката се заменува со точка, a  зборот „печат“  се брише. 
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Член 2 
Обрасците бр.1, 2, 3 и 4 се заменуваат со нови Обрасци бр. 1, 2, 3 и 4, кои се дадени во 

прилог и се составен дел на овој правилник. 
Изјавата за доказ за осигурување на трети лица како последица од употребата на ме-

дицинските помагала се заменува со нова Изјава за доказ за осигурување на трети лица ка-
ко последица од употребата на медицинските помагала, која е дадена во прилог и е соста-
вен дел на овој правилник. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.  
 

Бр. 15-10419/1  
25 декември 2014 година Министер за здравство, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
6075. 

Врз основа на член 32 став (12) од Законот за упра-
вување со отпадот ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 
51/11, 123/12, 147/13 и 163/13) и член 4 став (2) од За-
конот за прибавување и размена на докази и податоци 
по службена должност („Службен весник на Република 
Македонија" бр.79/13), министерот за животна средина 
и просторно планирање донесе 

 
П  Р А В И Л Н И К 

ЗА  МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА СКЛАДИРАЊЕ, ТРЕТ-
МАН И/ИЛИ ПРЕРАБОТКА НА ОТПАД, ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА  ОБРАЗЕЦОТ НА БАРА-
ЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ, ПРОМЕНА И ОБНОВУ-
ВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТ-
МАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, КАКО 
И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ   

НА ДОЗВОЛАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните 

технички услови за вршење на дејноста складирање, 
третман и/или преработка на отпад, формата и содржи-
ната на  образецот на барањето за добивање, промена и 
обновување на дозвола за преработка, третман и/или за 
складирање на отпад, како и формата и содржината на 
образецот  на дозволата.  

 
Член 2 

(1) Минималните технички услови за вршење на  
дејноста  складирање, третман и/или преработка на от-
пад се следните: 

1. складирањето, третманот и преработката на отпа-
дот треба да е на начин кој е безбеден за животната 
средина како и слични дејности за намалување на зага-
дувањето вклучувајќи и опрема за контрола и за нама-
лување на загадувањето; 

2. начини за ефикасно идентификување, оценување 
и справување со значајните влијанија врз животната 
средина; 

3. минималната површина на локацијата за која се 
бара дозволата за преработка, третман и/или за склади-
рање на отпад треба да е најмалку 1000 квадратни 
метри; 

4. систем за следење на отпадот кој ги регистрира 
количината, природата, потеклото, и доколку е потреб-
но дестинацијата, фреквенцијата на собирањето, начи-
нот на транспортирање и методот на третман и/или 
преработка за секој вид на отпад и 

5. водење на евиденција за секој вид на отпад кој е 
испорачан до објектот или инсталацијата согласно про-
писите од областа на управувањето со отпадот. 

(2) Покрај условите од ставот (1) на овој член, суб-
јектите кои вршат складирање на отпад треба да посе-
дуваат инсталација која:  

1. има соодветна инфраструктура на начин кој овоз-
можува соодветно складирање на отпадот и спречува-
ње на растурање и/или излевање на отпадот и ширење 

на непријатен мирис и други емисии, како и други пот-
ребни услови предвидени со Правилникот за начинот и 
условите за складирање на отпадот, како и условите 
што треба да ги исполнуваат локациите на коишто се 
врши складирање на отпад; 

2. располага со опрема за селектирање на отпадот; 
3. располага со најмалку едно возило или по-

мошна механизација за внатрешен транспорт на от-
падот,  кои треба да бидат опремени на начин на 
кој би се спречило растурањето и/или излевањето 
на отпадот; 

4. на локацијата треба да има обезбеден пристап за 
моторни возила наманети за транспорт на отпадот; 

5. сите видови на отпад кои се складираат и се тре-
тираат, а се подложни на атмоферски влијанија треба 
да бидат складирани во затворен или покриен објект 
или простор; 

6. пооделните видови на отпад кои се складираат на 
посебени определени делови  од локацијата треба да 
бидат меѓусебно раздвоени едни од други (со или без 
прегради);   

7. подлогата на која се складира отпадот треба да 
не дозволува да се врши загадување на почвата и во-
дите; 

8. локацијата треба да е оградена со непрозирна ед-
нобојна ограда со минимална висина од 2,5 метри која 
ќе овозможи визуелна заштита од надвор и ќе спречи 
влегување на неовластени лица и животни на локаци-
јата; 

9. локацијата треба да има приклучок на водоводна 
и електрична мрежа; 

10. локацијата треба да располага со вага за мерење 
на превземениот отпад од правни и физички лица која 
треба да биде баждарена од страна на сертифицирана 
компанија; 

11. локација на која се врши складирање на отпадот 
треба да  располага со посебно определен простор или 
места во склоп на самата локација каде се врши исто-
вар и/или утовар на отпадот наменет за изнесување, 
транспорт и/или извоз; 

12. локацијата треба да поседува  континуиран 24 
часовен видео надзор. Видео камерите за видео надзор 
треба да бидат поставени така да даваат јасна слика за: 
местото на прием на отпадот и вагата каде се мери от-
падот, местото на растовар на отпадот, местото на уто-
вар на отпадот кој ќе се транспортира надвор од лока-
цијата, како и на местата каде се постапува со отпадот 
на локацијата и 

13. локацијата треба да има и административна 
канцеларија за водење на евиденцијата за прием и по-
стапување со отпадот согласно прописите од областа 
на управувањето со отпадот како и за чување на  пода-
тоци за  инфраструктурата  на  локацијата. 

(3) Субјектите кои вршат третман на отпад треба да 
поседуваат инсталација која располага со соодветна 
опрема за термички, физички, хемиски , биолошки и 
механички третман во зависност од видот на отпадот, 
како и според основниот проект согласно прописите од 
областа на градењето. 

(4) Субјектите кои вршат преработка на отпад, тре-
ба да поседуваат инсталација за преработка на отпадот 
во која ќе се врши преработка на отпадот преку пов-
торно користење, рециклирање и други видови на пре-
работка која ќе располага со: 
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1. соодветна опрема во зависност од видот на пре-
работката на отпадот во согласност со фазите на основ-
ниот проект согласно прописите од областа на  граде-
њето, како и 

2. соодветен начин на постапување со остатокот од 
преработката на отпадот во зависност од неговите ка-
рактеристиките согласно прописите од областа на уп-
равувањето со отпадот. 

(5) Покрај условите од ставовите (1), (2), (3) и (4) 
на овој член како и условите утврдени во  прописите 
од областа на  постапување со отпадни батерии и аку-
мулатори и прописите од областа на постапување со 
отпадна електрична и електронска опрема, субјектите 
кои вршат складирање на опасен отпад треба да ги ис-
полнуваат и следните услови:                 

1. опасниот отпад да го складираат на соодветен на-
чин согласно видот и карактеристиките на опасниот от-
пад и да имаат план за превенција кој ја спречува или 
целосно ја елиминира можноста за растурање, истеку-
вање или излевање на опасниот отпад; 

2. складираниот опасен отпад да биде соодветно оз-
начен согласно Правилникот за поблиските услови за 
постапување со опасниот отпад и начинот на пакување 
и означување на опасниот отпад; 

3. инсталациите за складирање треба да бидат лоцира-
ни на соодветна оддалеченост од други објекти, а воедно 
инсталацијата и опасниот отпад кој се складира во неа 
треба да бидат заштитени од надворешни влијанија; 

4. да имаат соодветен начин на набљудување и сис-
тем на обезбедување; 

5. да го следат опасниот отпад од неговиот прием се 
до неговото третирање и/или преработка; 

6.  во инсталацијата да има простор за паркирање 
на возилата со кои се врши транспорт на опасниот от-
пад во склоп на локацијата; 

7. помеѓу различните видови на опасен отпад треба 
да има соодветна оддалеченост согласно прописите од 
областа на управувањето со отпадот; 

8. локацијата на инсталациите треба да е над евиден-
тираните поплавни нивоа во областа во која се наоѓа; 

9. објектот во кој се наоѓа инсталацијата да биде со-
одветно конструиран за да ги елиминира сите ризици, 
емисии или некомпатибилност помеѓу различните ви-
дови отпад; 

10. во рамките на инсталацијата да има соодветна 
внатрешната организација, така што да има доволно 
простор за движење и постапување како во текот на ре-
довното работење така и во итни ситуации, според ос-
новниот проект и во согласност со прописите од облас-
та на градењето; 

11. да има соодветна опрема за заштита при работа 
на работниците и план и опрема за заштита од пожари 
согласно прописите од областа заштита при работа; 

12. да има  план за постапките за тестирање и од-
ржување на опремата која се користи во инсталацијата; 

13. да има непречен пристап до системот за кому-
никација или системот за тревога во локацијата и 
инсталацијата; 

14. да има  план за затворање, вклучувајќи и план за 
периодот по затворањето на локацијата кој се однесува 
на сите елементи на локацијата и сите дејности кои би 
можеле да предизвикаат еколошка хаварија, штета или 
слично загрозување на човековото здравје и животната 
средина и 

15. да има план за управување и употреба на контеј-
нерите, резервоарите и другите видови на садови за 
складирање на отпадот, вклучувајќи ги и начините на 
редовна проценка на нивната исправност. 

 
Член 3 

(1) Барањето за добивање, промена и обновување на 
дозвола за преработка третман и/или за складирање на от-
пад (во понатамошниот текст: барање за добивање на доз-
вола) се поднесува во писмена форма на образец  во А4 
формат,  на хартија во бела боја,  во три примероци. 

(2) Формата и содржината на образецот на барањето за 
добивање на дозвола од ставот (1) на овој член, се дадени 
во Прилог 1 кој е составен дел на овој  правилник. 

 
Член 4 

(1) Кон барањето за добивање на дозвола од членот 
3 на овој правилник, се приложува и следната докумен-
тација: 

- потврда дека против барателот, со правосилна 
судска одлука не е изречена мерка за безбедност, заб-
рана за вршење на определена дејност или забрана за 
вршење на професија; 

- изјава дека барателот ќе води посебна сметка и од-
воена евиденција за секоја од дејностите што ги врши и 
дека ќе изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбе-
дат податоци за средствата, обврските, капиталот, при-
ходите и расходите со резултатите од работењето, фи-
нансиските трансакции на претпријатието,  сметковод-
ственото работење на претпријатието, како и консоли-
дирани финансиски извештаи доколку барателот врши 
две или повеќе дејности од јавен интерес; 

- потврда за финансиска гаранција или соодветно 
осигурување, кое би било доволно за покривање на 
трошоците за справување со отпад и трошоците за ели-
минирање на штетните ефекти од дозволените дејности 
без оглед дали настанале за време или по истекот на 
дозволата;   

- потврда дека локацијата на која треба да се врши 
дејноста складирање, третман и/или преработка на отпа-
дот се наоѓа надвор од населено место, односно истата е 
во зона предвидена со планската и урбанистичката доку-
ментација  на  единицата на локална самоуправа; 

- доказ за сопственост (Имотен лист) или договор за 
изнајмување или договор за соработка со важност за 
периодот за кој се бара дозволата; 

- дозвола за градба, доколку на локацијата постојат 
градежни објекти, или Имотен лист со внесени градеж-
ни објекти;  

- решение за одобрување на Студијата за оценка на 
влијание врз животната средина, или одобрение на 
Елаборатот за заштита на животната средина согласно 
Законот за животната средина; 

- договор со правното или физичкото лице кој посе-
дува дозвола за собирање или транспортирање на от-
пад; 

- записници, решенија или заклучоци за последните 
извршени инспекциски надзори за постоечките инста-
лации  од страна на надлежни инспекциски органи; 

- изјава за веродостојностa на поднесените подато-
ци и документација потпишана од страна на барателот 
или лице овластено за застапување и претставување на 
барателот дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник; 
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- потврда за уплатена административна такса и 
- полномошно заверено од овластено лице на бара-

телот, доколку барателот го застапува и претставува 
друго лице. 

(2) Органот на државната управа надлежен за рабо-
тите од областа на животната средина, по службена 
должност во име на странката ја прибавува следната 
документација: 

- решение за упис во трговскиот регистар со сите 
прилози (образец 1 до 7), и 

- записници од последните извршени инспекциски 
надзори од страна на Државниот инспекторат за живот-
на средина. 

(3) Документите од став (2) на овој член, органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина, ги прибавува по службена долж-
ност, по пат на размена на податоците по електронски 
пат со надлежните институции или писмена форма. 

(4) Покрај барањето од членот 3 на овој правилник 
во случај  на промена и/или обновување на дозволата  
при отварање на нов објект или локација, барателот ја 
приложува и постојаната дозвола, како и документите  
кои што ја потврдуваат промената.   

 
Член 5 

(1) Дозволата за вршење на дејноста складирање, 
третман и/или преработка на отпадот ( во понатамош-
ниот текст: дозвола) се состои од два дела: 

1) Првиот дел на дозволата, односно првата страна 
ги содржи следниве податоци: 

- натпис „Република Македонија“ под него е апли-
циран грбот на Република Македонија, а под него стои  
натпис “ Министерство за животна средина и простор-
но планирање“ поставени во централна позиција; 

- број, подносител и датум на поднесено барање за 
добивање на дозвола; 

- име и вид на дејноста која се врши врз основа на 
дозволата; 

- носител на дозволата; 
- седиште; 
- назив и адреса на подружницата/локацијата/оп-

штината; 
- единствен даночен број на операторот; 
- број на решение за издавање на дозвола; 
- датум на добивање на дозволата; 
- датум до кога важи дозволата; 
- место за потпис и печат.  
2) Вториот дел на дозволата ги содржи следниве 

податоци: 
I. Опсег на дозволата: 
а) назив и адреса на подружницата/локацијата/оп-

штината и 
б) вид и количина на отпад кој се преработува, тре-

тира и/или складира со  точни називи и шифра соглас-
но Листата на видови отпад; 

II. Раководење со инсталацијата: 
а) стручна спрема и други квалификации на врабо-

тените за вршење на дејноста и техничка опременост и 
б) податоци за управител со отпад, односно за одго-

ворното лице; 
III. Податоци и инфраструктура на локацијата: 
а) означување на локацијата; 
б) систем на обезбедување и системи за видео над-

зор; 

в) услови за внатрешен транспорт на отпад и 
г) начин на чување на документација за отпадот; 
IV. Повторно започнување со работа на инсталаци-

јата и локацијата и грижа за животната средина по 
престанок на вршење на дејностите:  

- изготвување на планови за работа при повторно 
отпочнување со работа на инсталацијата и план за пе-
риодот по затворањето на локацијата со цел заштита на 
животната средина; 

V. Работа на инсталацијата: 
а) програма за работа на инсталацијата и локаци-

јата; 
б) постапки за прием на отпадот; 
в) планирање на внатрешен транспорт и 
г) програми за употреба и одржување на опремата 

во инсталацијата; 
VI. Емисии: 
- гранични вредности на емисиите; 
VII. Контрола на бучавата: 
- примена на соодветни методи за контрола на бу-

чава; 
VIII. Мониторинг: 
- инсталирање на опрема за мониторинг на емисии; 
IX. Постапување во итни случаи: 
- Програма за постапување во итни случаи; 
X. Водење евиденција: 
- водење на евиденција за земање на примероци, 

анализи и испитувања и друг вид на евиденција соглас-
но прописите од областа на животната средина; 

XI. Известување и поднесување на извештаи: 
а) постапка на известување за промени во локаци-

јата; 
б) начин на редовно известување и 
в) дополнителни податоци и информации за секоја 

инсталација зависно од содржината на барањето. 
(2) Дозволата од ставот (1) на овој член  се израбо-

тува на образец во А4 формат на хартија во бела боја. 
(3) Формата и содржината на  образецот на дозвола-

та од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој 
е составен дел на овој правилник.  

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за добивање на  дозвола за прера-
ботка, третман и/или складирање на отпад, формата и 
содржината на дозволата како и минималните технич-
ки услови за вршење на дејноста преработка, третман 
и/или складирање на отпад  („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 23/07, 76/07, 122/08, 126/12 и 
9/13). 

 
Член 7 

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

 
 Министер 

Бр. 07-2326/5 
25 декември 2014 година 

за животна средина 
и просторно планирање, 

Скопје Нурхан Изаири, с.р. 
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6076. 

Врз основа на член 49 ставови (3) и (9) од Законот 
за контрола на емисии од испарливи органски соедине-
нија при користење на бензини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 38/14), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 

СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на поканата за едукација, начинот на спрове-
дување на едукацијата, како и начинот на водење на 
единствена евиденција за спроведената едукација.  

 
Член 2 

(1)  Поканата за едукација се изготвува на хартија 
во бела боја во А4 формат и ги содржи следните еле-
менти: 

1. Грб на Република Македонија и назив на органот 
кој ја спроведува едукацијата; 

2. Назив на поканата, број и датум; 
3. Податоци за лицето кое се повикува на едукација 

(име и презиме, ЕМБГ и адреса на живеење); 
4. Податоци за субјектот на надзорот кој се повику-

ва на едукација (назив и седиште, ЕДБ, одговорно лице 
во субјектот на надзорот кој се повикува на едукација); 

5. Податоци за лицето претставник на правното ли-
це (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и фун-
кцијата што ја врши во субјектот на надзорот кој се по-
викува на едукација); 

6. Време, датум и место каде ќе се спроведе едука-
цијата; 

7. Кратко означување на предметот на поканата, од-
носно утврдената неправилност во примената на од-
редбата од прописот; 

8. Напомена: Согласно член 49 став (5) од Законот 
за контрола на емисии од испарливи органски соедине-
нија при користење на бензини, лицето или субјектот 
кој се повикува на едукација доколку не се јави на за-
кажаната едукација ќе се смета дека истата е спрове-
дена; 

9. Име и презиме и потпис на државниот инспектор 
за животна средина, односно овластениот инспектор за 
животна средина; 

10. Место и датум на издавање на поканата и 

11. Место за потпис и печат. 
(2) Формата и содржината на поканата од ставот (1) 

на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 3 

(1) Едукацијата ја организира и спроведува држав-
ниот инспектор за животна средина, или овластениот 
инспектор за животна средина кој го извршил инспек-
цискиот надзор. 

(2) Едукацијата се врши во просториите на Држав-
ниот инспекторат за животна средина, односно во 
просториите на Градот Скопје, односно општината во 
која работи овластениот инспектор за животна средина 
кој го извршил инспекцискиот надзор, што се најблис-
ку до седиштето на правното лице, или до објектот во 
кој е утврдена неправилноста.  

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, едукаци-
јата може да се врши и во деловните простории на 
правните лица во кои при вршење на инспекцискиот 
надзор е утврдена неправилност. 

(4) Едукацијата се врши по потреба, а најмалку два 
пати во месецот. 

 
Член 4 

(1) Државниот инспектор за животна средина,  од-
носно овластениот инспектор за животна средина кој 
го извршил инспекцискиот надзор води единствена 
евиденција за спроведената едукација. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација за лица-
та кои се едуцирани се води во пишана и   електронска 
форма  во која се запишуваат следните податоци: 

- реден број; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и место на едукацијата; 
- предмет на едукацијата; 
- податоци за лицето односно субјектот кој се пови-

кува на едукација; 
- име и презиме на државниот инспектор за живот-

на средина, односно овластениот инспектор за животна 
средина кој ја извршил едукацијата и  

- забелешка. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

                       
Бр. 07 - 9016/7 Министер за животна средина  

15 декември 2014 година и  просторно планирање, 
Скопје Нурхан Изаири, с.р. 
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ФОНД ЗА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

6077. 
Врз основа на член 157 став 1 точка 1, а во врска со 

член 126 став 6 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 
160/14 и 188/14), Управниот одбор на Фондот на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 22 декември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОБЕМ И СОДРЖИНА НА 
МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО ПОС-
ТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВА ПО ОСНОВ 

НА ИНВАЛИДНОСТ 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука се уредува задолжителниот мини-

мум на обемот и содржината на медицинската доку-
ментација потребна за оцена на работната способност 
за утврдување инвалидност на осигурениците од Коми-
сијата за оцена на работната способност на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја (во натамошниот текст: Фондот). 

 
Член 2 

(1) Задолжителен документ во постапката за оцена 
на работната способност е Предлогот за медицинско 
вештачење со наод и мислење за здравствената состој-
ба на осигуреникот (Предлог за медицинско вештачење 
- Образец бр.3) којшто го пополнува матичниот лекар. 

(2) Кон Предлогот за медицинско вештачење од 
став 1 на овој член матичниот лекар е должен да ја 
приложи оригиналната медицинска документација пот-
ребна за дијагностицирање на болеста. 

(3) Матичниот лекар при пополнување на предло-
гот за медицинско вештачење задолжително го запоз-
нава осигуреникот дека со барањето за оцена на работ-
ната способност треба да ја приложи медицинската до-
кументација од член 4 на оваа одлука во оригинал, која 
ќе биде задржана се до завршување на постапката за 
оцена на работната способност.  

(4) Матичниот лекар при пополнување на образецот 
број 3, дава белешка дали осигуреникот е неподвижен и 
наведува дали се наоѓа дома или на болничко лекување. 

Член 3 
Предлогот за медицинско вештачење и медицин-

ската документација од член 2 на оваа одлука мора да 
биде во оригинал, заверена со штембил и печат на 
здравствената установа, потпис и печат на лекарот, од-
носно овластеното лице, број на лекарскиот дневник 
или друг број од службената евиденција на здравстве-
ната установа и пополнети на машина за пишување или 
компјутер. 

                                                           
Член  4 

(1) Медицинска документација од член 2 став (2) на 
оваа одлука опфаќа медицинска документација подгот-
вена од страна на лекар специјалист според одредбите 
од член 5 на оваа одлука која се однесува на конкретен 
осигуреник, вклучувајќи медицински испитувања во 
обем кои се потребни за утврдување на здравствената 
состојба. 

(2) Медицинската документација потребна за вери-
фикација на дијагнозата на главната болест, неопходно 
треба да содржи податоци за: 

- Почетокот на болеста или повредата, односно 
причината и околностите под кои настанала болеста 
или повредата; 

- Текот на лечењето на осигуреникот (амбулантно 
или стационарно), со назнака на денот од кога се лечел, 
под кои дијагнози и со каков у спех, како и за должина-
та на непрекинатото боледување; 

- Текот на медицинската рехабилитација, со назна-
ка на установата во која осигуреникот се рехабилити-
рал, периодот во кој е извршена рехабилитацијата и ус-
пехот на рехабилитацијата; 

- Сегашна здравствена состојба, а посебно податоци за: 
- видот на анатомското оштетување, 
- функционалното оштетување, 
- прогноза на болеста. 
(3) Медицинската документација потребна за вери-

фикација на другите болести кои влијаат  на инвалид-
носта треба само да ја докаже сегашната состојба на 
анатомското и функционалното оштетување и не смее 
да биде постара од шест месеци.  

 
Член  5 

(1) Медицинската документација треба да биде јас-
на и прецизна и да ги содржи сите податоци од ме-
дицинските испитувања и наоди кои овозможуваат ут-
врдување на дијагнозата на болеста. 

(2) Наодот и мислењето на лекарот специјалист тре-
ба да биде читко напишано, со исцрпна анамнеза која 
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дава увид во семејните, наследните и поранешни бо-
лести, како и почетокот, текот и траењето на сегашната 
болест. Описот на наодите треба да биде прецизен и 
детален и не смее да ја содржи само дијагнозата на бо-
леста. 

(3) Отпусното писмо или препис на историјата на 
болеста издадени од здравствената установа во која 
осигуреникот се лекувал, треба да содржи податоци за 
сите наоди и испитувања кои се вршени пред да започ-
не лекувањето на осигуреникот во здравствената уста-
нова или по лекувањето, како би можело да се верифи-
цира дијагнозата на болеста на осигуреникот. 

(4) Специјалистичките наоди мора да бидат напи-
шани читко, на соодветно пропишан образец, а освен 
уредна дијагноза треба да бидат опишани и анатомски-
те и функционалните промени утврдени при лекарски-
от преглед. 

(5) Клиничките наоди ( ЕКГ, спирометрија, сцин-
тиграфија, ендоскопија итн.) се приложуваат доколку 
се направени амбулантно и ако се потребни за утврду-
вање на дијагнозата на главната болест. 

(6)  Лабораториски наоди се приложуваат доколку 
се направени амбулантно и ако се потребни поради ут-
врдување на дијагнозата на болеста. 

(7) Магнетната резонанса и рендген снимките мора 
да ги содржат податоците за идентитетот на осигурени-
кот и тоа име и презиме на осигуреникот. 

 
Член 6 

(1) Кај осигуреникот  кај кого како причина на ин-
валидноста се оценува професионална болест, треба да 
се приложи експертиза од соодветна установа од об-
ласта на медицина на трудот – Скопје, од која треба да 
се види дали професионалното заболување е утврдено 
во  согласност со Правилникот за професионалните за-
болувања. 

(2) Кај осигуреникот кај кого како причина на инва-
лидноста се оценува повреда, се приложува пријава за  
повреда при работа и соодветна медицинска докумен-
тација за природата и лекувањето на повредата.  

(3) Кај осигуреникот – професионален возач се при-
ложува лекарско уверение од надлежна здравствена ус-
танова.  

 
Член 7 

 
Задолжителен минимум на медицинска документа-

ција неопходен за верификација на дијагнозата, според 
видот на заболувањето, и тоа за: 

1. Инфективни и паразитарни болести (А00-Б99) 
 
Во  оваа  група  влегуваат  инфективните и  парази-

тарните  болести, како   и туберкулозата  со  сите  неј-
зини  форми. 

За верификација на дијагнозата на ХИВ, хепатит Ц 
е потребна следната медицинска документација: 

1) Отпусна листа или препис на историјата на бо-
леста на соодветната установа; 

2) Бактериолошки наод со кој се докажува постое-
њето на причинителот при последователни прегледи во 
подолг временски период; 

3) Мислење на соодветната здравствена устано-
ва дека случајот не може да се излекува, а по однос 
на последиците функционален процент на засе-
гнатост. 

 
2. Доцни последици на акутен полиомиелитис 
 
Дијагнозата на доцните последици на акутен полио-

мелитис се потврдува со исцрпни податоци за досегаш-
ното лекување и за анатомското и функционалното ош-
тетување. Задолжителна е електромиографија на оште-
тените мускулни групи, тестови на мускулната сила. 

  
3. Белодробна туберкулоза 

 
Дијагнозата на белодробната туберкулоза се пот-

врдува со медицинската документација што ја  верифи-
кува сегашната состојба, а мора да одговори на опреде-
лени прашања: 

1) Дали процесот е активен, 
2) Дали процесот е стабилизиран, 
3) Дали процесот е инактивен. 
 Се прилага наодот на надлежниот АТ диспанзер, 

со податоци: од кога почнала болеста; дали бил ВК по-
зитивен во плуканицата, или во желудочниот сок на 
почетокот на лекувањето; дали е лекуван во стационар-
на установа, или под контрола на надлежноит АТД;  
вкупното количество на примените АТЛ во текот на 
лекувањето; дали е лекуван континуирано, или дискон-
тинуирано; дали сега прима лекови и кои, или од кога 
не прима лекови: 

Снимка на белите дробови во ПА положба и томог-
рафија на заболениот дел на белите дробови на длабо-
чини каде што најдобро се гледа патолошкиот процес. 
Последните снимки не смеат да бидат постари од еден 
месец; картонот на увид во АТД е задолжителен, и 
евентуално бронхоскопија; 
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Се наведува дали е постигната трајна конверзија на 
спутумот – трајна стационарност;  

Се наведуваат најмалку три резултати, а последни-
от не смее да биде постар од еден месец; 

Наод од спирометриско испитување; 
Резултати од испитувањето на гасовите во артерис-

ката крв во мирување и при оптоварување со физичка 
работа; 

Наод на кардиолог со опис на ЕКГ. 
Кај хируршки интервенции на белите дробови се 

обезбедува следната документација:  
1) Отпусна листа на болницата каде е извршена хи-

руршката интервенција; 
2) Резултати од спирометриските испитувања по  

стабилизацискиот период по хируршката интервенција.  
3) резултатите од анализата на гасовите во артерис-

ката крв во мирување и при физичко оптоварување со 
работа; 

4) Наод на кардиолог со опис на ЕКГ. 
 

4. Туберкулоза на нервен систем 
 

За верификација на дијагнозата, на текот на болеста 
и на текот на лекувањето на  туберкулозата на ‘рбетни-
от мозок и на централниот нервен систем, служи от-
пусната листа, или преписот на историјата на болеста 
на установата каде што се лекувал болниот. 

Дијагнозата мора да биде потврдена и со стандард-
ни лабораториски и бактериолошки наоди. 

За процена на сегашната состојба и функционално-
то оштетување, потребни се наоди на соодветни специ-
јалисти, на пример на: невропсихијатар, клинички пси-
холог, окулист, оториноларинголог. 

 
5. Туберкулоза на цревата, перитонеумот 

и мезентеријалните жлезди 
 

Туберкулозата на цревата, на перитонеумот и на 
мезентеријалните жлезди се потврдува со медицинска 
документација која содржи: 

1) Отпусна листа или препис на историјата на бо-
леста од соодветни здравствени установи во кои се ле-
кувал болниот; 

2) Медицински докази за активна или инактивна 
состојба на процесот, т.е. дали состојбата е дефини-
тивна; 

3) Медицински докази за големината на анатомско - 
морфолошките и функционалните оштетувања, т.е. за 
кои позни последици се работи. 

6. ТБЦ на коските и зглобовите 
 
За верификација на дијагнозата на ТБЦ на коските 

и зглобовите потребни се медицински докази за стио-
логијата на болеста, за активноста на процесот и за зав-
ршеното лекување. Неопходни се стандардни рентген-
ски снимки на заболените делови на телото, евентуал-
ни хистолошки-патолошки наоди, лабораториски нао-
ди и мензурација на обемот на движењата во два сосед-
ни зглоба.  

   
7. Туберкулоза на генитоуринарниот систем 

 
За верификација на дијагнозата на туберкулозата на 

генитоуринарниот систем е потребна медицинска доку-
ментација: 

1) За причинителот и за активноста на процесот: 
СЕ, БК, микроскопски преглед, култивација; 

2) За локацијата и големината на оштетувањето (пи-
елографија, сцентиграфија по потреба), ЕХО на уроге-
нитален систем; 

3) За испитувањето на функцијата на бубрезите (об-
работка од нефролог и уролог); 

4) Гинеколошки наоди (во случај на генитална 
ТБЦ). 

  
8. Туберкулоза на други органи 

 
Документацијата за верификација на дијагнозата на 

туберкулозата на други органи се обезбедува во специ-
јализирани установи, како и податоци за активноста на 
процесот, за големината на анатомското и функционал-
ното оштетување и прогноза на болеста и за натамош-
но лекување. 

 
9. Малигни заболувања (С00-С75) 

 
За верификација на дијагнозата на малигни заболу-

вања (неоплазми) се неопходни: 
-   Анамнеза и детален опис на клиничката слика на  

болеста  од  специјалист во чија област припаѓа лекува-
њето на соодветниот орган или систем; 

- Лабораториска обработка (хематолошка, биохе-
миска, со маркери и специфицни анализи за соодветни-
от  систем, цитолошка и хистолошка  обработка ); 

- Радиолошка и ултразвучна обработка; 
- Мислење од специјалист онколог за начинот  на  

лекувањето и одговорот на терапијата кое ќе биде ве-
рифицирано со соодветни наоди. 
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10. Болести на крвта и крвотворните органи (D 50-
D89) 

 
За верификација на дијагнозата на болестите на 

крвта и крвотворните органи, потребни се: 
-Наод  за  почетокот  на  заболувањето  со направе-

ните  дијагностчки  процедури; 
-Лабораториска обработка во зависност од видот  

на  болеста (хематолошка, биохемиска, имунолошка, 
имунохематолошка, цитогенетска, имуноцито  и иму-
нихистохемиска); 

- Анализа  на  коскената  срцевина, ткиво,  или  те-
лесна  течност; 

- Радиолошка и ултразвучна обработка, во завис-
ност од видот на  заболувањето и 

- Мислење од хематолог  за  текот  и исходот на  ле-
кувањето. 

 
11. Болести на метаболизмот и ендокрини болести 

(Е00-Е27) 
 
За верификација на дијагнозата кај ендокрини бо-

лести, болести на метаболизмот и исхраната,  diabetes 
mellitus е неопходно: 

1) Ендокринолошки лабораториски минимум: СЕ, 
хемограм, наод во урина, уреа, креатинин во крвта, 
гликемија, холестерол, глицериди со липидограм, про-
теинограм со електрофореза, електролити: Na, K, Ca, P, 
Cl, алкална резерва; 

2) Офталмолошки наод, зависно од основното забо-
лување, визус базен со корекции, фундус, видно поле;  

3) Невропсихијатриски наод: кранијални и пери-
ферни нерви, евентуални невролошки испади и асимет-
рии. По потреба, наод на клинички психолог, EEG, 
EMG и др.; 

4) При  заболување на хипофизата:  Rtg Sellae 
turcicae,  MNR, покрај наод на офталмолог и невролог 
и наод на неврохирург, ГТТ, алкална резерва, мислење 
од ендокринолог за почеток на болеста и текот на леку-
вањето; 

5) При заболување на штитната жлезда: Ехо наод, 
лабораториски анализи со хормонален стасус и мисле-
ње од ендокринолог за почеток на болеста и текот на 
лекувањето; 

6) При заболување на паратироидни жлезди: лабо-
раториски минимум, Ехо на параплерсоидна жлезда, 
Са во мочта, клиренс на фосфор, Са толаранс тест, ди-
јагностички тест со кортизон, клиренс на креатинин, 
кисела и алкална фосфатаза, ЕХО наоди на бубрезите и 

RTG на коски и ламина дура (вилици и заби), компле-
тен невролошки наод и ЕКГ.  

 7) При заболувања на надбубрежмоте жлезди: ед-
нокринолошки лабораториски минимум, гликозурија, 
ГТТ, инсулин ТТ, кето и кортико-стероиди, СТ на буб-
резите и ултразвук: 

8) При заболување на половите жлезди: наод на 
уролог, гинеколог, андролог и невропсихијатар со ла-
бораториски минимум; 

9) Кај dijabetes mellitus: задолжителен лабораторис-
ки минимум, гликемија со гликозурија, профил на гли-
кемија, HBA1C, потврда за видот на лекувањето и по-
стигнатата гликорегулација. Доколку покрај основните 
ендокринолошки, постојат и други заболувања и ком-
пликации, се приложуваат соодветни за потврдување 
на истите: офталмолошки наод со visus, fundus, campus, 
наод од невролог со ЕМG, наод од нефролог со ЕХО на 
уринарен систем, доплер на каротиди и периферна цир-
кулација, наод од кардиолог; 

10) Кај сите ендокринолошки заболувања пот-
ребно е мислење од  ендокринолог за почетокот и 
текот на лекувањето, со верификација на  евентуал-
но настанатите компликации и да се презентираат 
отпусните листи од болницата: специјалистички, 
интернистички, ендокринолошки и други извештаи 
за лекувањето, во последните наоди и мислења од 
тестирањето. 

 
12. Авитаминоза и други дефицитарни состојби на 

прехраната, нутритивен маразам 
 

Медицинската документација за авитаминоза и дру-
ги дефицитарни состојби на прехраната, нутритивен 
маразем треба да содржи наоди што ја верификуваат 
дијагнозата, причината, анатомските и функционални-
те оштетувања и прогноза за болеста. 

 
        13. Душевни заболувања (F00-F09) 

 
Медицинската документација што е потребна за ве-

рификација на дијагнозите кај душевните заболувања е 
следната: 

1) Кај сите душевни состојби и заболувања се неоп-
ходни наоди на невропсихијатар - психијатар, кои тре-
ба да содржат: 

- анамнеза: 
- невролошки статус во карактеристични црти: 
- психички статус; 
- наод на клинички психолог; 
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- дијагноза со шифра според меѓународната класи-
фикација; 

- мислење за потребата од натамошно лекување, 
евентуално клиничко испитување; 

2) Кај психозата и органските психотични состој-
би од привремен, или траен карактер е задолжително 
претходно клиничко испитување, а резултатите од 
испитувањето треба да бидат презентирани во вид на 
извод кој треба да ги содржи: сите основни елементи 
за ова заболување, со посебен осврт на наодот на 
клиничкиот психолог, видот на заболувањето или 
растројството, прогноза и можности за ресоцијализа-
ција; 

3) Кај сите душевни растројства кај кои може да се 
очекува интелектуално пропаѓање, односно детериора-
ција, задолжителни се психограф и IQ (коефициент на 
интелигенција); 

4) Кај тешки неврози и особености е потребно и 
тимско мислење од соодветна установа; 

5) Кај последиците од алкохолизмот и други бо-
лести од зависност е потребно кај болнички лекува-
ните случаи да се обезбеди отпусна листа со сите 
наоди, како доказ за обемот и видот на трајните по-
следици врз органските структури и невропсихич-
ката сфера, вклучувајќи и невропсихолошко тести-
рање; 

6)  Доколку не постои хоспитализација, потребно е 
минимум две години амбулантно следење на лекар спе-
цијалист, според видот на болеста. 

 
14. Болести на нервниот систем ( G00-G99) 

 
За верификација на дијагнозата кај воспалителните 

заболувања на централниот нервен систем, кај хереди-
тарните и стекнатите болести на овој систем, неопход-
ни се наоди од невропсихијатар, невролог, кои треба да 
содржат: 

1) Кратка анамнеза: невролошки статус во каракте-
ристични црти, психички  статус, дијагноза, мислење 
за потребата од натамошно лекување, евентуално кли-
ничко испитување, прогноза. 

 
15.  Невролошки заболувања 

 
 1) Кај воспалителни болести на нервниот систем: 

отпусна листа од надлежна установа со анализа на ли-
твор, СТ или MNR наод. 

2)  Кај системски астрофии на CNS потребно е от-
пусна листа за болничко лекување. 

3) Кај екстрапирамидни заболувања: наоди од нев-
ролог со тераписки пристап и ефекти на терапијата во 
последната година. 

4) Кај демиелинизација: општа листа од надлежна 
установа; LP, KT или MNR на мозок. 

5) За пореметување на нерви, корени и снопови на 
нерви: EMG наод, наод од невролог за причина, тера-
писки пристап и ефекти од лекувањето; 

6) За болести на нервно –мускулна спојница и бо-
лести на мускули: општа листа од надлежна здравстве-
на установа; простигмински тест кај мијастемис, EMG 
наод и наод на мускулни ензими ( CK). 

7) Кај мозочна парализа: наод од невролог и физија-
тар за спроведено испитување и лекување во детство; 
психолошко тестирање (IQ) и наод од катеризација до-
колку е извршена и  

8) Кај церебро – васкуларни заболувања: општа листа 
од надлежна здравствена установа; специјалистички наоди 
за лекување и рехабилитација; KT или MNR ( вклучувајќи 
и контролен по обавена физикална терапија) и психолошко 
тестирање ( тестови за психоорганицитет). 

10) Кај системските воспалителни и васкуларни за-
болувања  CNS, како  и кај системските невромуску-
ларни заболувања, се неопходни претходно клинички 
испитувања и исцрпен извештај од соодветна установа 
за најдената состојба. 

11) Кај заболувањата на периферниот нервен сис-
тем и мускулите, покрај наод од невропсихијатар – 
според упатствата во претходното поглавје, задолжи-
телно да се прибави наод на електродегенеративните 
реакции и електромиографски наоди. 

12) Кај трауматските оштетувања (кранио-цереб-
рални повреди) е потребно презентирање на релеван-
тни податоци за времето, местото и начинот на повре-
дата, резултатите од клиничкото испитување на по-
следиците од траумата и преостанатите психофизички 
способности (исцрпен невропсихијатриски статус, пси-
хограм, електро-енцефалограм, СТ и отпусна листа за 
лекувањето) и обавена физикална рехабилитација. 

13) Кај епилептичните болести и сродните синдроми е 
задолжителна болничка верификација, покрај по исцрпна 
анамнеза, да се прибави  хетероанамнеза за релевантни 
околности (да се прибават и податоци за зачестеноста   на   
нападите),   задолжително    електроенцефалографски  
наод, претходно болничко испитување и AED. Психичкиот 
статус кај оваа група заболувања мора да биде попрецизен 
за околноста дали постојат психички  растројства, а ако по-
стојат, дали тие се во врска со основните заболувања, со со-
одветна аргументација. 



 Стр. 458 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 

 16. Заболувања на окото и на аднексот на окото 
(Н00-Н59) 

 
Медицинската документација која ги верифицира 

дијагнозата и оштетувањата на функцијата на видот се 
состои од: историја на болеста (анамнеза), отпусна лис-
та од одделение за очни болести, специјалистички нао-
ди на офталмолог, со податоци за функцијата на видот. 
Се испитуваат интегралните функции на видот, и тоа: 

1) Острината на видот: да се наведе натурална ос-
трина и острината со корекција, задолжително да се  
запише корекцијата во диоптрии; 

2) Испитување на видното поле со периметар и да 
се назначат големините на значката и големината на 
скотомот. Задолжително да се приложат наоди на вид-
ното поле; 

3) Преглед на предниот и задниот сегмент на окото 
на биомикроскоп, со опис на најдените промени (ако се 
најдат заматувања на оптичките медиуми, да се наведе 
локализацијата централно, парацентрално); 

4) Преглед на очното дно со опис на папилата на 
видниот нерв, макуларната регија, крвните садови на 
ретината – хороидејата, како и други промени на рети-
ната. Најдените промени, како што се: хеморагии, ек-
судации, аблации, како и воспалителни и дегенератив-
ни промени, детално да се опишат со локализација; 

5)  Мерење на интраокуларниот притисок 
6) Состојба на мотилитетот, особено ако осигурени-

кот се жали на појава на двослика; наод на невролог; 
7) Состојба на бинокуларниот вид. 
Испитувањето на просторниот вид, стереовидот, 

адаптацијата, видувањето на бои, да се бара кај опреде-
лени занимања, како на пр. работници што работат на 
височини (кранисти, ѕидари, електромонтери), кај кои 
е неопходно да се бара состојбата на длабинскиот сте-
реовид; кај возачите професионалци (железничари, пи-
лоти, морнари), покрај наодот на длабинскиот стерео-
вид е неопходен наод за состојбата на адаптацијата и 
наодот на тестовите за разликуквање на боите поради 
работите што се вршат; 

8) Испитување на колорфункцијата  (Ischiha) 
 
17. Болести на увото и мастоидеусот (Н60-Н95) 
 
За верификација на дијагнозата кај болести на уво-

то и мастоидеусот, како и кај други оториноларинго-
лошки заболувања, е неопходна медицинска докумен-
тација со наоди од специјалист оториноларинголог, 
кои треба да содржат: 

1)  Кратка анамнеза, краток оториноларинголошки 
наод на локалниот статус; 

2) Дијагноза, која мора да биде така поставена што 
од неа може да се огледа и етиологијата на заболува-
њето, односно оштетувањето на слухот или на вестибу-
ларниот апарат. 

3) Докази на аудиометрија и аудиограм работен 
непосредно пред оцената на работната спсобност, про-
ценка на степенот на оштетување на слухот во процен-
ти според таблиците на Sabin-Fowler кај сите заболува-
ња што го доведуваат во прашање слухот; 

4) Резултати на испитувањето на функцијата на вес-
тибуларниот (калоричен тест), а кога овој е контраин-
дициран, потребни се други  соодветни тестови, KT, 
MNR, поткрепени со наоди од невролог кај оштетува-
њето на функцијата на вестибуларниот апарат; 

 
18.  Болести на циркулацијата  (I 00-I 99) 

  
1) Kaj  хипертензијата  е  потребна  документација  

со  јасно  детерминирани видот  и  стадиумот  на  бо-
леста, како  и  терапијата, која  и од кога се  користи: 

-ЕКГ, Ехокардиографија, а по индикација КСТ, мо-
ниторинг на ТА по Холтер, а по потреба доплер, рентг-
енграфија, ехо доплер на бубрег и надбубрежни жл-
езди, наод од интернист и/или кардиолог и нефролог. 

-Лабораториски анализи (хематолошки и биохе-
миски) 

-Наоди од офталмолог и невролог, а во случај  на  
висцерализација, наод  од  соодветен  специјалист  со  
верификација  на  висцерализацијата. 

2) Кај секундарната хипертензија, неопходни се на-
оди и отпусни листи  за дијагностика  и  лекување  на  
основното  заболување. 

 
19. Кардиоваскуларни  заболувања 

 
1) Кај кардиоваскуларните заболувања, потребни се  

податоци  за  почетокот и  текот на болеста, начинот и 
времетраењето на лекувањето, како и анатомската и 
функционалната состојба на кардиоваскуларниот систем 
во целост. Состојбата треба да биде документирана  со: 

-лабараториски анализи (хематолошки, биохе-
миски, трансфузиолошки и други) 

-ЕКГ наоди  од  различни  стадиуми  на  заболува-
њето, 

-Ергометриски тестови. 
-ЕХОкардиографија, а по индикација и специфична 

ехокардиографија, 
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Во  зависност  од  заболувањето,  потребно е сцин-
тиграфија, динамичко мониторирање на ЕКГ, по Хол-
тер, а  кај  срцевите  аритмии  и  електрофизиолошки  
испитувања. 

2) Кај периферната циркулаторна  болест, потребни  
се  доплер  испитувања  и  (или)скен. 

3) По  извршена  реваскуларизација(интервентна  
или  хирушка), потребно  е  мислење  за  реализирана  
рехабилитација  и  проценка  со  контролни, КСТ и 
ехокардиограм. 

4) По вграден  електростимулатор, контролни  нао-
ди  и   увид  во  прединтервентните  процедури  и  ле-
кување. 

По верификација на дијагнозата потребен е специ-
јалистички извештај, или отпусна листа со резимиран 
тек на болеста. 

 
20. Болести на респираторниот систем (Ј00-Ј99) 

 
1) Кај болестите на респираторниот систем потреб-

ни се: 
- Отпусни  листи  и  контролни  наоди  од  интер-

нисти  и  пулмолози; 
-Лабараториска  обработка (хемиска, биохемиска, 

имунолошка, цитолошка, хистолошка); 
-РТГ, ЕКГ, Ехокардиограм и ехо на бели дробови 

(кај тумори и болести на плеврата); 
-Тестирање  на  респираторната функција, со спиро-

метрија  или  бодиплетизмографија, и  анализа  на гасо-
вите со ацидобазен статус на артериската крв. Вакви  
испитувања се потребни од различни периоди  на леку-
вањето, заедно со  податоци  за  примената  на терапи-
јата и евентуално спроведената рехабилитација; 

- Наод и мислење од кардиолог ; 
2) Кај аларголошките заболувања потребни се алер-

голошки и бронхопровокациони тестирања (стандард-
ни и од работното место). 

3) Кај поединечни работни места (професионални во-
зачи, пилоти, машиновозачи   и сл.) тест на слип апнеја, 

 
21. Заболувања на горните дишни патишта 

 
Кај заболувањата на горните дишни патишта е пот-

ребна соодветна медицинска документација за верифи-
кација на дијагнозата.  

Покрај задолжителната документација со која се 
идентификуваат видот и обемот на анатомските и фун-
кционалните оштетувања, задолжителни се и специја-
листичките наоди од оториноларинголог. 

22. Болести на дигестивниот систем, болести на       
хранопроводот, дуоденумот и други болести на цре-

вата и перитонеумот (К00-К93) 
 
Отпусни листи  и  наоди  од  гастроентерохепато-

лози, иинтернисти  за  извршените  дијагностички про-
цедури. 

-Комплетна  лабараториска обработка  (хемато-
лошка, биохемиска, а по индикација и дополнителни 
анализи, имунолошки тестови, Ту маркери, вирусни 
маркери, ензимски и хормонски статус, анализа на из-
мет, асцитна течност, цитолошка и хистолошка  анали-
за и  др. по  индикација). 

ЕХО и РТГ обработка,и/или сцинтиграфија. 
Наоди  од ендоскопски  испитувања  и  процедури 

(гастро,ректо,колоно скопија). 
-Контролни наоди и проценка по спроведена терапија. 
 

23. Болести на генитоуринарниот систем  (N00-N99) 
 
Дијагнозата на болеста на уринарниот систем, неф-

ритиси и нефрози и други уринарни болести се дока-
жуваат со медицинска документација за почетокот на 
болеста, за причината на болеста, за текот на болеста, 
за лекувањето и за прогнозата. Документацијата за се-
гашното анатомско-функционално оштетување треба 
да содржи: 

- хемограм; хематокрит, уреа, натриум калциум, хо-
лестерол, вкупни белковини, електрофореза и липиди; 

-наод на уринот; албумен (квалитативно и кванти-
тавно), седимент, шекер,концентрација и реакција на 
урината; 

-уринокултура, 
-наод за функцијата на бубрезите и задолжително 

креатинин клиренс, 
- И.В пиелограм (инфузионен  пиелограм, а сосема 

по исклучок ретропенумоперитонеум). 
Во определени случаи е потребен резултатот од ул-

тразвук и радиоренограм, сцинтиграм на бубрезите, ка-
ко и артериографија кај промена на големината, форма-
та и положбата на бубрезите. 

Од специјалистичките наоди е потребен наод од 
офталмолог, а во случај на повишен крвен притисок – и 
наод од кардиолог. 

 
24.Болести на кожата и поткожното ткиво (L00-99) 

 
За верификација на дијагнозата на болести на ко-

жата и на поткожното ткиво е потребна медицинска 
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документација за почетокот на болеста, за причината 
на болеста, за текот на болеста, за резултатите од ле-
кувањето и за прогнозата. Како и лабораториски 
анализи (хематолошки, биохемиски, имунолошки, 
цитолошки, хистолошки, алерголошки и др. по ин-
дикација). 

 
25.Болести на мускулно -коскениот систем и на 

врзивното ткиво (М00-М99) 
 
Болестите на мускулно -коскениот систем и на 

врзивното ткиво опфаќаат; ревматоиден артритис и 
други инфламаторни полиартопатии, остеоартрози и 
средни зболувања, други неозначени артропатии, ар-
тропатии здружени со инфекции, анкилизирачки спон-
дилитис, други спондилопатии, болести на сврзното 
ткиво и други системски заболувања. 

За наведените заболувања е неопходна клиничка 
дијагностичка документација за дијагнозата, терапевт-
ски постапки за дијагностиката, текот и исходот од ле-
кувањето, со функционален статус по лекувањето за за-
сегнатиот систем.  

Неопходно е лабораториска и дензитометриска ве-
рификација на заболувањето.  

 
26. Конгенитални аномални-деформитети 

 
За сите конгенитални аномални-деформитети е не-

опходна стандардна дијагностичка документација, 
вклучувајќи задолжително електро-дијагностика за  
сколиози и спондилолистеза, извештај за состојбата на 
мотилитетот и мускулниот систем на рбетниот столб. 
При сколиоза е задолжително да се прибави рендгенска 
снимка на сколиозата, со мерите на степенот на криви-
ната, рендгенска снимка на градниот кош и белите дро-
бови, наод од  спирометрија и гасни  наоди, стандарден 
ЕКГ наод. 

Посебна забелешка; за увид да се обезбеди здрав-
ствен картон и лекарско  уверение за засновањето на 
работниот однос. 

 
27. Несреќни случаи, труења, насилства и скрше-

ници 
 
За верификација на дијагнозата на несреќни случаи, 

труења, насилство и преломи е потребна документаци-
ја која зборува за настанувањето на повредата,за при-
чината,за текот на лекувањето, за текот на медицинска-
та  рехабилитација и за прогнозата. 

Потребно е да се прикаже сегашната состојба, т.е. 
анатомското и функционалното   оштетување, како и 
мислење за прогнозата. 

Според карактерот на повредата, потребни се спе-
цијалистички наоди, и тоа од хирург, ортопед, рендге-
нолог (со рендгенски снимки), физијатар, невропсихи-
јатар, психолог, офталмолог. 

  
28. Дегенративни болести на рбетниот столб 

 
За верификација на дегенеративните болести на 

рбетниот столб, како што се; ункартрози, спондилози, 
и сродни заболувања, спондилоартрози, дискартрози и 
дегенеративни заболувања на интервертебралниот дис-
кус, се потребни стандардни рендгенски снимки и до-
полнителни рендгенски снимки во функционална по-
ложба на рбетниот столб, основни лабораториски ана-
лизи, извештаи за состојбата на мотилитетот и на мус-
кулниот систем на рбетниот столб, како и извештај за 
битните последици, доколку постојат. 

1) За заболувањата на интервертебралниот дис-
кус е неопходно да се обезбеди; извештај за досе-
гашните дијагностички постапки, вклучувајќи и из-
вештај –наод на миелографијата, радиокулографи-
јата, ако се работени. Задолжителен е електромиог-
рафски статус надолу од локализацијата на дискал-
ното заболување на тангираните мускулни групи и 
тестови за мускулната сила, наод ид гинеколог за 
(жени) и наод од уролог за (мажи). Извештај за из-
врешното конзервативно и оперативно лекување, со 
наведување  на битните последици што преостанале 
и извештај од невролог за состојбата на сфинктерот  
на мочното бабуле и дебелото црево.  

2) Кај ампутацијата, во медицинската документаци-
ја треба да се обезбедат последната рендгенска снимка 
на чкунката и извештај за извршеното протетисување, 
за типот на протетското помагало,за завршената обука 
за употреба на помагалото и мислење на погодноста на 
помагалото – од установата што го извршила протети-
сувањето.  

3) Кај псевдоароза, во медицинската документација 
треба да се обезбедат; стандардни снимки и томогра-
фија.  

 
29. Заболување на периферниот васкуларен систем 
 

За верификација на дијагнозата на заболување на 
периферниот васкуларен систем е потребна медицин-
ска документација, и тоа: 
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1) Кај заболување на периферната артериска и вен-
ска циркулација е задолжителен Доплер, ангиографија, 
осцилографија, ако е вршена во дијагностичка поста-
пка, КТ антографија и 

2) Кај заболувања на длабоките вени–задолжителна 
е флебографија со тромботест. 

 
30. Професионални болести 

 
За професионалните болести е потребна експертиза 

од соодветна установа од Институт на медицина на 
трудот –Скопје. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука, 
престанува да важи Одлуката за задолжителен мини-
мум на обемот и содржината на медицинската доку-
ментација во постапката за остварување право по осно-
ва на инвалидност („Сл.весник на РМ“ бр.145/12). 

 
Член 9 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 02-6874/1 Управен одбор 
22 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Ацо Стојанов, с.р. 
__________ 

6078. 
Врз основа на член  157 став (1) точка 1 и член 187 

став (2) од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, јкл113/14, 
160/14 и 188/14),  и Законот за продажба и давање под 
закуп на деловните згради и деловните простории на 
Република Македонија („Сл.весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14 и 
180/14),  Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 22.12.2014 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАЖБА И 
ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП  НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
ВО СОПСТВЕНОСТ ИЛИ ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ  
НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат начинот и услови-
те за продажба и давање под закуп  на деловен простор 

со кој управува Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија  (во понатамошниот текст: 
Фондот). 

Деловниот простор се наоѓа во домовите за живее-
ње на корисници на пензија, клубовите за престој на 
корисници на пензија, филијалите и деловниците на 
Фондот, кој е во сопственост, или даден на трајно ко-
ристење на Фондот на ПИОМ. 

 
Член 2 

Деловниот простор од член  1 на овој Правилник 
може да биде продаден или  издаден под закуп на до-
машни или странски правни или физички лица кои мо-
жат да се стекнат со сопственост, или да имаат во за-
куп деловен простор на територијата на Република Ма-
кедонија согласно закон и кои ги исполнуваат условите 
дадени во објавата.  

 
Член 3 

Продажба на деловен простор  се врши врз основа 
на Одлука на Владата на Република Македонија на 
предлог на Управниот одбор  на Фондот. 

За издавање на деловен простор под закуп одлучува 
Фондот на ПИОМ. 

 
Член 4 

Продажбата и давањето под закуп на деловниот 
простор се врши според пазарната вредност на делов-
ниот простор која се утврдува согласно со Методоло-
гијата за проценка на пазарната вредност на недвижни-
от имот. Проценката не треба да биде постара од шест 
месеци пред да се изврши продажбата или  закупот на 
деловниот простор.  

Процената на пазарната вредност на деловниот прос-
тор ја вршат овластени проценители на недвижен имот.  

 
Член 5 

Продажбата и давањето под закуп на деловниот 
простор се врши со електронско јавно наддавање (во 
понатамошниот текст: јавно наддавање). 

 
Член 6 

Постапката за јавно наддавање ја спроведува Комиси-
ја за спроведување на постапки за јавно наддавање во сог-
ласност со одредбите од  Законот за продажба и давање 
под закуп на деловните згради и деловните простории на 
Република Македонија („Сл.весник на Република Маке-
донија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14 и 180/14), (во 
понатамошниот текст: Комисијата). 
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Комисијата ја именува Директорот на Фондот од 
вработените во стручните служби на Фондот, во состав 
од претседател, двајца членови и нивни заменици, за 
период од четири години. 

  
Член 7 

По завршување на постапката за јавно наддавање со 
најповолниот понудувач во рок од пет работни дена по 
извршената уплата на цената за продажба на деловниот 
простор  Фондот склучува договор за продажба на де-
ловниот простор. 

По завршување на постапката за јавно наддавање за 
закуп на деловен простор, со најповолниот понудувач 
во рок од пет работни дена  Фондот склучува договор 
за закуп  на деловниот простор. 

На договорот за продажба и за закуп на деловниот 
простор соодветно се применуваат одредбите од Зако-
нот за облигационите односи. 

 
Член 8 

Договорот за продажба и договорот за закуп на де-
ловниот простор се склучува во писмена форма и осо-
бено содржат страни на договорот, предмет на догово-
рот, односно конкретни податоци за деловниот прос-
тор, за купувачот обврска за плаќање на данокот на 
промет на недвижности и за нотарските трошоци, а за 
закупецот обврската за плаќање на нотарските  тро-
шоци. 

Договорот кој не ги содржи елементите од ставот 
(1) од овој член е ништовен. 

По склучување на договорот, купувачот, односно 
закупецот во рок од 30 дена истиот го доставува кај но-
тар заради вршење на солемнизација. 

 
Член 9 

Договорот за закуп се склучува за период од 2 годи-
ни со можност за продолжување односно склучување 
на нов договор  за уште  2 години со истиот закупец 
доколку закупецот редовно ги исполнива обврските од  
договорот. 

По исклучок, Управниот одбор на Фондот може да 
донесе Одлука за склучување на договор за закуп со 
време подолго од 2 години во случаи кога  во деловни-
от простор кој се дава под закуп се потребни поголеми 
инвестициони вложувања од страна на закупецот за 
обавување на дејноста која ја обавува.   

Во случај на продолжување, односно склучување 
на нов договор за закуп за уште две години потребно е 
изработка на процена на пазарната вредност на делов-

ниот простор согласно со Методологијата за процена 
на пазарната вредност на недвижен имот не постара од 
шест месеци пред да се склучи новиот, односно да се 
продолжи договорот за закуп за уште две години.    

 
Член 10 

Закупецот дава изрична изјава дека се согласува, 
договорот за закуп на деловниот простор да претставу-
ва извршна исправа и врз основа на истиот да може да 
се спроведе присилно извршување врз неговиот имот и 
присилно иселување доколку Договорот биде раскинат 
заради неисполнување на обврските кои произлегуваат 
од Договорот. 

                 
Член 11 

Договорот за закуп престанува да важи: 
- ако со  одлука на суд или друг државен орган на 

закупецот му е изречена мерка забрана за вршење на 
дејност, 

- по писмено барање на закупецот,  
- поради непочитување на обврските од договорот. 
 

Член 12 
Деловниот простор се предава на закупецот во сос-

тојба на непречено функционирање за што се составува 
записник при примопредавањето.  

 
Член 13 

Доколку деловниот простор е во состојба да не мо-
же непречено да се употребува, што се констатира со 
записник, закупецот поднесува барање за  добивање 
писмена согласност од Фондот  за  изведување на за-
натски работи со кои деловниот простор ќе се доведе 
во состојба на непречено функционирање. 

 Неопходните трошоци за доведување на деловниот 
простор во состојба на непречено употребување паѓаат 
на товар на Фондот за што се потпишува спогодба во 
која се дефинира  точно кои трошоци се признаваат и 
дека истите ќе се пребиваат од закупнината    при што 
месечното пребивање не може да биде повисоко од 
50% од месечната  закупнина.  

 
Член 14 

Закупецот може да врши преадаптација и реновира-
ње на деловниот простор со цел за оспособување на ис-
тиот за обавување на својата дејност само  со претход-
на добиена писмена согласност од закуподавецот. 

По добиената писмена согласност,  доколку инвес-
тицијата е од поголем обем  и за чија реализација е 
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потребен подолг временски период, закупецот се осло-
бодува од плаќање на закупнина но не подолго од еден 
месец од денот на потпишување на договорот.  

 
Член 15 

Доколку инвестицијата  за адаптација и реновирање 
на деловниот простор  е од поголем обем, закупецот 
може да поднесе барање до Фондот на ПИОМ  за приз-
навање на дел од трошоците, односно признавање на 
трошоците кои се однесуваат на работи  со кои делов-
ниот простор се доведува во пофункционална состојба 
(фасадна столарија, кровна конструкција, санитарија, 
електрична инсталација и слично). 

Признаените трошоци ќе бидат дефинирани со по-
себна спогодба помеѓу закуподавецот и закупецот во 
која ќе се наведе кои трошоци ќе бидат прифатени од 
страна на зкуподавецот. 

Признаените трошоци од инвестицијата ќе бидат 
пребивани од фактурите за месечна закупнина при што 
месечното пребивање не може да биде повисоко од 
50% од месечната  закупнина.  

 
Член 16 

Вредноста на деловниот простор се изразува во де-
нари. 

 
Член 17 

На подрачјата на општините во кои постојат пензи-
онерски домови со кои управува Фондот, на здружени-
ето на пензионери во рамките на општината, Фондот ќе 
им додели деловен простор за извршување на нивната 
дејност со склучување на договор за користење на ис-
тиот без надомест за закуп. 

 
Член 18 

Договорот за закуп на деловен простор склучен 
пред влегување во сила на овој правилник може да се 
продолжи, односно да се склучи нов договор за закуп 
со истиот закупец, по претходна процена на пазарната 
вредност на деловниот простор согласно со Методоло-
гијата за процена на пазарната вредност на недвижен 
имот не постара од шест месеци пред да се склучи но-
виот, односно да се продолжи договорот за закуп за 
уште две години.    

 
Член 19 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за условите и начинот за издава-
ње на деловен простор под закуп со кој управува  Фон-
дот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, („Службен весник на РМ“ бр. 2/13 ). 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 02-6871/1 Управен одбор 
22 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Ацо Стојанов, с.р. 
__________ 

6079. 
Врз основа на член 157 став 1 точка 1, а во врска со 

член 207-а став 5 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување („Службен весник на РМ” бр.98/12, 
166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 113/14, 160/14 и 
188/14), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 22 декември 2014 година, донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРЕГЛЕДОТ НА РЕГИСТРИ-
РАНИ  ПОДАТОЦИ ВО МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредува содржината на прег-

ледот на регистрирани податоци во матичната еви-
денција за осигурениците и корисниците на права.  

 
II. ПОДАТОЦИ ШТО СЕ ЕВИДЕНТИРААТ 

ВО ПРЕГЛЕДОТ 
 

Член 2 
Во прегледот на регистрирани податоци во матич-

ната евиденција за осигурениците и корисниците на 
права се содржани следниве податоци: 

1. Општи податоци 
- Личен број; 
- Матичен број на граѓанинот; 
- Презиме и име; 
- Пол; 
- Датум на раѓање; 
2. Податоци за осигурување (пријави и одјави) 
- Назив на обврзникот; 
- Регистарски број на обврзникот; 
- Единствен даночен број на обврзникот; 
- Единствен матичен број на субјектот; 
-  Датум на пријавување во осигурување; 
- Датум на престанок на осигурување; 
- Работно време неделно; 
3. Податоци за утврден пензиски стаж до 31.12.1969 

година и навршен стаж во странство според меѓунаро-
ден договор 

- Вид на образец; 
- Година; 
- Држава (каде е остварен стажот); 
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- Период од – до; 
- Траење на стажот;  
- Вид на стажот; 
- Степен на зголемување; 
4. Податоци за стажот на осигурување, остварени 

плати, основици и парични надоместоци 
- Вид на образец; 
- Година; 
- Регистарски број; 
- Период од – до; 
- Траење на стажот; 
- Часови на работа; 
- Исплатени плати, основици и парични надомес-

тоци; 
- Година на боледување; 
- Ефективно траење на стажот што се смета со зго-

лемено траење; 
- Степен на зголемување; 
5. Вкупен пензиски стаж 
6. Податоци за стажот на осигурување за кои е пот-

ребна дополнителна проверка 
7. Контакт телефон. 
 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

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

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

  
        Бр. 02-6872/1                                  Управен одбор 
22 декември 2014 година                       Претседател, 
             Скопје                                      Ацо Стојанов, с.р. 

__________ 
6080. 

Врз основа на член 157 став 1 точка 1, а во врска со 
член 130 став 2 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 
44/14, 97/14, 113/14, 160/14 и 188/14 ), Управниот од-
бор на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 22 де-
кември 2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ 
НА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА  ЗА  ОЦЕНА НА  

РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се уредува составот, органи-

зацијата и начинот на работа на Комисијата за оцена на 
работната способност (во натамошниот текст: Комиси-
јата),  во Фондот на пензиското и инвалидското осигу-

рување на Македонија (во натамошниот текст: Фон-
дот), начинот на донесување на наод, оцена и мислење, 
содржината на наодот, оцената и мислењето, докумен-
тацијата која се употребува во постапката за оцена на 
работна способност и други прашања од значење за 
оцена на работната способност.  

(2) Комисијата работи во рамките на Одделението 
за оцена на работната способност во Фондот. 

 
Член 2 

(1) Комисијата донесува наод, оцена и мислење за 
постоење на инвалидност за остварување права од ин-
валидското осигурување и постоење на неспособност 
за работа на член на семејството за остварување право 
на семејна пензија. 

(2) Комисијата донесува наод, оцена и мислење за 
утврдување на инвалидност заради остварување право 
на работа со скратено работно време и распоредување 
на друга соодветна работа.  

(3) Комисијата може да донесе наод, оцена и мисле-
ње и кога тоа е утврдено со закон или други прописи. 

 
Член 3 

1) Наодот, оцената и мислењето од член 2 став 1 од 
овој Правилник и медицинската и работната докумен-
тација, се составен дел на постапката за остварување на 
правата од пензиското и инвалидското осигурување. 

 
Член 4 

(1) Во постапката за оцена на работната способност 
учествува осигуреникот кој остварува право од пензис-
кото и инвалидското осигурување, односно членот на 
семејството кој остварува право на семејна пензија. 

(2) Кога постапката е покрената по предлог на рабо-
тодавачот и кога Комисијата одлучува за право на 
преквалификација или доквалификација, право на 
скратено работно време, или промена на работното 
место, се повикува и работодавачот. 

 
Член 5 

(1) Комисијата работи во состави. Составите се 
состојат од два члена лекари - специјалисти.  

(2) Во работата на составот на Комисијата во 
својство на консултант, по потреба, учествува и ле-
кар-специјалист од другите состави на Комисијата, 
или надворешен соработник од друга здравтсвена 
установа, односно институција. Учеството на лека-
рот-консултант се наведува во наодот, оцената и 
мислењето за оцена на работната способност и исти-
от го потпишува. 

(3) Во случај кога постојат различни мислења во 
оцената на инвалидноста, односно неспособноста за ра-
бота, предметот се решава на ниво на Одделение за 
оцена на работната способност. 
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(4) За правниот аспект на оцената на работната спо-
собност, составите на Комисијата од став 1 на овој 
член, ги консултираат стручните служби во Централата 
на Фондот.  

 
Член 6 

(1) Во постапката за оцена на работната способ-
ност, Комисијата може по писмен пат да бара дополни-
телни мислења и наоди од специјализирани здравстве-
ни организации, клиники, институции, како и од приз-
нати медицински стручњаци, заради објективизирање 
на здравствената способност за работа, како и поблис-
ки податоци и објаснувања за условите и процесот на 
работа кај работодавачот од претставникот на работо-
давецот, кои можат да влијаат на правилна оцена на ра-
ботната способност. 

 
Член 7 

Комисијата може да врши оцена на работната спо-
собност и на осигуреници кои правата ги остваруваат 
по меѓународни договори за социјално осигурување. 

 
Член 8 

(1) Член на Комисијата може да биде изземен од 
оцена на работната способност по одреден предмет, во 
случаи и под услови предвидени со Законот за општа 
управна постапка, и тоа ако:  

- во предметот во кој се дава наод, оцена и мислење 
е странка; 

- со странката, со застапникот, или со полномошни-
кот на странката е роднина по крв во права линија до 
кој и да е степен, а во странична линија до четврти сте-
пен, или му е брачен другар, лице со кое живее во вон-
брачна заедница, или роднина по сватовство до втор 
степен, без оглед дали  бракот престанал или не и  

- со странката е во однос на старател, посвоител, 
посвоеник или хранител, а со застапникот и полномош-
никот на странката е во однос на посвоител и посвое-
ник. 

(2) За причините наведени во став 1 на овој член из-
вестува лекарот-специјалист, член на составот на Ко-
мисијата за оцена на работната способност. 

(3) За изземањето решава директорот на Фондот. 
 

Член 9 
(1) Медицинската документација мора да биде из-

дадена на пропишани обрасци, во оригинал, заверена 
со штембил и печат на здравствената установа, потпис 
и печат на лекарот односно овластеното лице, број на 

лекарскиот дневник или друг број на здравствената ус-
танова и пополнети на машина за пишување, или ком-
пјутер. како и датум кога е издадена документацијата. 

(2) Работната документација треба да биде издадена 
од работодавецот, врз основа на евиденцијата со која 
располага, како и со потпис и печат на лицето кое ја из-
дава документацијата. 

 
Член 10 

Внатрешната организација, распределбата на рабо-
тата и други прашања за организацијата на работата на 
Комисијата, поблиску се уредуваат со Одлуката за ор-
ганизација на работата и систематизација на работните 
места во Стручната служба на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

 
II. НАЧИН НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА 

 
Член 11 

Во вршењето на оцената на работната способност, 
Комисијата е самостојна во рамките на овластувањата, 
правата и должностите утврдени со закон, Статутот на 
Фондот и овој правилник. 

 
Член 12 

Комисијата донесува наод, оцена и мислење врз ос-
нова на медицинска, работна и друга документација 
приложена кон барањето за остварување право од пен-
зиското и инвалидското осигурување, документацијата 
доставена на денот на прегледот и непосреден преглед 
на осигуреникот на образец број 4, составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 13 

(1) Комисијата пред да даде наод, оцена и мислење 
врши увид во медицинската документација и непосре-
ден преглед на осигуреникот. 

(2) Комисијата од став 1 на овој член може, по ис-
клучок, да даде наод, оцена и мислење и без непосре-
ден преглед, врз основа на медицинската и друга доку-
ментација кога осигуреникот поради објективни при-
чини не може да биде прегледан во случај на настану-
вање на смрт. 

(3) Непосредниот преглед на осигуреникот може да 
се изврши и во неговиот дом, во здравствената органи-
зација во која се наоѓа на лекување, како и на други 
места во седиштето, или надвор од седиштето на Коми-
сијата, доколку осигуреникот е нетранспортибилен или 
неподвижен. 
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III. ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА 
СПОСОБНОСТ 

 
1. Работа на Комисијата пред прегледот 

 
Член 14 

(1) Оцената на работната способност започнува по 
доставување на предметот од Филијалата на Фондот до 
Комисијата за оцена на работната способност. 

(2) Раководителот на Комисијата ја организира ра-
ботата на составите на Комисијата, комплетирањето на 
доставените предмети и го одредува датумот на прег-
ледот. 

(3) Раководителот на Комисијата врши распределба 
на предметите по состави според главната дијагноза 
наведена во предлогот за медицинско вештачење со на-
од и мислење за здравствената состојба на осигурени-
кот издаден од матичниот лекар, а во согласност со 
специјалноста на членовите на составот на Комисијата, 
рамномерно по број на предмети  на секој состав. 

 (4) Датумот на преглед од став (2) на овој член се 
одредува според денот на пристугнувањето на предме-
тот во Комисијата, како и според тежината на заболу-
вањето.  

(5) Определување на датумот на прегледот и пока-
ната се одредуваат по утврдување на комплетноста на 
прегледот. 

(6) Рокот за доставување на поканата за непосреден 
преглед не може да биде подолг од 15 работни дена. 

(7) Поканата за непосреден преглед содржи подато-
ци за денот, времето и местото на прегледот, како и 
укажување на правните последици што ќе настанат ако 
на одредениот ден неоправдано не се јави на преглед. 

(8) Податоци за датумот на поканата за непосреден 
преглед и во електронска форма на веб страната на 
Фондот, согласно прописите со кои се уредува зашти-
тата на личните податоци. 

(9) За датумот на прегледот, Комисијата може да го 
извести и работодавецот кај кој осигуреникот е врабо-
тен.  

 
2. Преглед на осигуреникот и утврдување  

на работната способност 
 

Член 15 
(1) На денот на прегледот Комисијата врши непос-

реден лекарски преглед на осигуреникот, односно чле-
нот на семејството и донесува наод, оцена и мислење 
за неговата здравствена состојба и работна способност. 

(2) Во случај кога се приложени незаверени копии 
на медицинска документација (поради тоа што ориги-
налната медицинска документација му е потребна на 
осигуреникот за лекување, или поради други оправда-
ни причини), осигуреникот е должен оригиналната ме-
дицинска документација да ја приложи при доаѓањето 
на непосредниот лекарски преглед, а Комисијата е 
должна наодот, оцената и мислењето да ги донесе ис-
клучиво врз основа на веродостојната медицинска до-
кументација пропишана со Одлуката за задолжителен 
обем и содржина на медицинската документација во 
постапката за остварување право по основ на инвалид-
ност. 

(3) Во случај кога осигуреникот, односно членот на 
семејството престојува во друга држава, Комисијата 
дава наод, оцена и мислење врз основа на медицинска-
та документација, или детален медицински извештај 
доставен од надлежниот орган од другата држава  сог-
ласно со договорите за социјално осигурување. 
 

Член 16 
(1) По завршувањето на постапките од член 14 и 15 

на овој Правилник, врз основа на податоците наведени 
во наодот и мислењето на надлежниот матичен лекар и 
приложената медицинска и работна документација, 
непосредниот преглед на осигуреникот, односно чле-
нот на семејството и по потреба мислењето на консул-
тантите, Комисијата ги утврдува заболувањата и дијаг-
нозите, како и степенот на анатоморфолошките и фун-
кционалните оштетувања на осигуреникот. 

(2) Комисијата за оцена на работна способност и во 
случаите кога ќе се утврди дека има потреба од ната-
мошно лекување и дополнителна медицинска докумен-
тација, донесува наод, оцена и мислење врз основа на 
постојната медицинска документација и медицинскиот 
статус на осигуреникот, односно ќе утврди дали по-
стои, или не постои инвалидност согласно барањето на 
осигуреникот за остварување право од пензиското и 
инвалидско осигурување. 

 (3) Доколку Комисијата за оцена на работната спо-
собност утврди дека кај осигуреникот с� уште не нас-
танале трајни промени во здравстсвената состојба кои 
предизвикуаат намалување на работната спсособност 
(бидејќи болеста е во фаза на лекување или патолошка-
та состојба не е доволно дефинирана поради што е пот-
ребно понатамошно испитување и евентуално леку-
вање, или утврдената болест не е соодветно лекувана), 
донесува наод, оцена и мислење дека не постои нама-
лување на работната способност.  
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(4) Комисијата, врз основа на анатомско - функцио-
нални оштетувања кај осигуреникот ги утврдува ме-
дицинските контраиндикации што ги предизвикуваат 
тие оштетувања, ги споредува со можностите на осигу-
реникот на работите кои одговараат на неговите телес-
ни и психички способности и ако утврди дека осигуре-
никот може да ги врши тие работи, донесува наод, оце-
на и мислење дека кај осигуреникот не постои инва-
лидност. 

(5) Ако Комисијата утврди дека осигуреникот не е 
способен да работи на досегашните работи, донесува 
наод, оцена и мислење дека постои инвалидност и ут-
врдува дека постои трајно губење  на работната спо-
собност од прва категорија во процент од 81-100% (оп-
шта неспособност за работа), или постои втора катего-
рија, професионална неспособност за работа  во про-
цент од 51-80% 

(6) При утврдување на степените на инвалидност од 
став 4 на овој член, Комисијата задолжително се води 
од оштетувањата на организмот, повредите и болестите 
кои влијаат на работната способност. 

 
Член 17 

Доколку Комисијата утврди дека работната способ-
ност на осигуреникот е намалена до 50% во споредба 
со психички и физички здрав осигуреник со исто или 
слично образование и способност, поради што не може 
да ги извршува работните задачи со полно работно 
време, може да работи со скратено работно време, или 
да биде распределен на друга соодветна работа соглас-
но со прописите кои се однесуваат на работните одно-
си и Колективниот договор. 

 
Член 18 

 
(1) Доколку Комисијата  утврди дека кај осигурени-

кот постои професионална неспособност за работа, се 
утврдува  преостанатата работна способност, ако со ог-
лед на неговата здравствена состојба, години на живот, 
образование и способност, може со професионална ре-
хабилитација да се оспособи за работа со полно работ-
но време на друга  работа. 

(2) Право на професионална рехабилитација има 
осигуреник кај кој ќе настане инвалидност пред нав-
ршени 50 години живот, ако според преостанатата ра-
ботна спсобност може да се оспособи за  друга работа 
со полно работно време. 

(3) Во постапката на утврдување на другата работа 
на која може да се рехабилитира и работи осигурени-
кот, учествува и работодавецот каде осигуреникот е 
вработен. 

Член 19 
Ако на настапувањето на трајното губење на работ-

ната способност (општа непособност за работа) влијаат 
повеќе причини (повреда надвор од работа, болест, 
повреда на работа, професионална болест), наодот, 
оцената и мислењето на Комисијата треба да содржи и 
мислење во кој обем врз вкупната инвалидност влијае-
ла секоја причина одделно и дали секоја причина сама-
та за себе предизвикала инвалидност. 
 

3. Содржина на наодот, оцената и мислењето 
 

Член 20 
Наодот, оцената и мислењето од член 12 на овој 

Правилник содржи:  
1) Лични податоци: име, татково име и презиме, 

ден, месец, година и место на раѓањето, единствен ма-
тичен број на граѓанинот и адреса на постојаното место 
на живеење;  

2) Работно место; 
3) Стручна подготовка; 
4) Гранка на индустријата- дејност; 
5) Општина; 
6) Каде е вработен: 
7) Исцрпни анамнестички податоци, податоци за 

лекувањето и наоди на лабораториски и специјалистич-
ки испитувања; 

8) Статус презентс – сегашна состојба; 
9) Медицинска документација; 
10) Исцрпна дијагноза (дијагнози на болести кои 

влијаат на работната способност со превод на македон-
ски јазик) и шифра на дијагноза на болеста; 

11) Оцена и мислење за работната способност; 
- Не постои инвалидност поради тоа што: работната 

способност не е трајно намалена за повеќе од поло-
вина, е трајно намалена за повеќе од половина во спо-
редба со физички и психички здрав осигуреник со исто 
или слично образование и способност; не настанале 
трајни промени во здраствената состојба кои ја причи-
нуваат инвалидноста; болеста се наоѓа во фаза на леку-
вање; утврдената болест досега не е лекувана; пато-
лошки состојби с� уште не се доволно утврдени пора-
ди што е потребно натамошно испитување и лекување. 

- Постои инвалидност, како:  
а) професионална неспособност за работа и кај оси-

гуреникот постои намалена работна способност е трај-
но намалена за повеќе од половина во споредба со фи-
зички и психички здрав осигуреник со исто или слично 
образование и способност со наведување на работите 
кои може да ги извршува и работите кои не е способен 
да ги извршува ( да се наведат работи со контраиндика-
ции) 



 Стр. 468 - Бр. 197                                                                                  29 декември 2014 
 

б) општа неспособност за  работа со наведување на 
процентите на инвалидност. 

- Постои или не постои општа неспособност за ра-
бота за право на семејна пензија 

- Постои или не постои скратено работно време 
- Постои или не постои распоредување на друга ра-

бота 
Образложение на наодот, оцената и мислењето (се 

наведува мислењето од Комисијата за ревизија на наод, 
оценка и мислење со кој е утврдена инвалидност, од-
носно неспособност за работа според кое е донесен на-
одот, оценката и мислењето,  претходно стекнатати 
права) 

12) Причина на инвалидност (болест, повреда на ра-
бота, професионално заболување и повреда вон ра-
бота); 

13) Дата на настаната инвалидност;  
14) Задолжителен контролен преглед (ден на задол-

жителен контролен преглед за проверка на инвалид-
носта, односно губење и намалување на работната спо-
собност  врз основа на која се стекнува право на пен-
зија); 

Мислење за потреба од контролен преглед и кога 
тој ќе се изврши при признавање право на работа со 
скратено работно време и распоредување на друго со-
одветно работно место со полно работно; 

15)  Мислење за постоење телесно оштетување, 
процент на телесното оштетување и причината и денот 
на настанувањето (не се пополнува во случај на оцена 
на непсобност за самостоен живот и работа) и 

16) Забелешка. 
 

Член 21 
Кога во постапката за оцена на работната спсобност 

се утврди постоење на инвалидност за остварување 
право на инвалидска пензија, комисијата определува 
рок за вршење на задолжителен контролен преглед, ос-
вен во случаите кога причина за инвалидност се след-
ните болести: 

1) Малигни заболувања по хемио и радио терапија 
како и операции (во зависност од степенот и видот на 
малигномот); 

2) Ампутации на екстремитети каде што не е можно  
протетисување; 

3) Тешки трауми со трајни деформитети; 
4) Ревматски дегенеративни болести на зглобовите 

и кичмениот столб со невролошки испади и состојби 
по операција; 

5) Хронични психози со ментална детериорација на 
личноста; 

6) Цереброваскуларни инзулти со доцни и трајни 
невролошки консеквенци и психооргански синдром; 

7) Тешки дегенеративни невромускулни заболува-
ња и вродени и стекнати миопатии; 

8) Демиелинизирачки болести; 
9) Екстрапирамидални заболувања; 
10) Ментално инсуфициентни личности со IQ од 50 

и повеќекратна попреченост во развојот; 
11) Системски болести во напредната фаза; 
12) Дијабетес со секундарни терминални комплика-

ции; 
13) Малигна хипертензија со докажани промени на 

очното дно, срцето и бубрезите; 
14) Состојба по операција на срце, а ако е под ЕФ 40 

по завршена рехабилитација и примарни  кардиопатии; 
15) Хронични опструктивни болести на белите дро-

бови, терминална фаза; 
16) Слепило, смалување на видното поле за 10 сте-

пени и повеќе; 
17) Состојби со терминални знаци на цироза на цр-

ниот дроб; 
18) Дијализа; 
19) Кога врз основа на медицинската документација 

трајно е утврдена инвалидност од страна на странскиот 
носител на социјалното осигурување; 

20) Кога осигуреникот на денот на утврдување на 
инвалидноста имал навршено 60 (жена), односно 62 
(маж) години на живот. 
 

Член 22 
(1) По донесувањето на наодот, оцената и мисле-

њето, Комисијата го информира осигуреникот за ната-
мошниот тек на постапката, а предметот го враќа на 
надлежната Филијала или Деловница, односно Центра-
лата на Стручната служба на Фондот. 

(2) Во случај кога наодот, оцената и мислењето на 
Комисијата, подлежи на ревизија, предметот се враќа 
на надлежната Филијала или Деловница, односно Цен-
тралата на Стручната служба, по извршената ревизија 
на наодот. 

 
IV. УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЕЊЕ НА ТЕЛЕСНО 

ОШТЕТУВАЊЕ 
 

Член 23 
(1) Кога осигуреникот поднел барање за утврдува-

ње телесно оштетување, Комисијата дава наод, оцена и 
мислење само за постоењето на телесното оштетување, 
не впуштајќи се во оцената на работната способност на 
осигуреникот. 

(2) Во случаите од став 1 на овој член, кон барањето за 
утврдување телесно оштетување се приложува само ме-
дицинска документација која укажува на постоењето на 
тие факти, без предлог од надлежниот матичен лекар. 



29 декември 2014  Бр. 197 - Стр. 469 
 
 

(3) Во наодот, оцената и мислењето за постоење те-
лесно оштетување се наведува и видот, главата, точка-
та и процентот според Правилникот на телесните оште-
тувања и се утврдува денот и причината на неговото 
настапување. 

 
Член 24 

За осигурениците за кои се оценува работната спо-
собност заради остварување право на инвалидска пен-
зија, Комисијата во истата постапка оценува дали кај 
осигуреникот постои телесно оштетување и своето 
мислење го дава во истиот наод, оцена и мислење. 

 
V. УТВРДУВАЊЕ НА НЕСПОСОБНОСТА ЗА РАБОТА 

НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО 
 

Член 25 
(1) Комисијата врши оцена на неспособноста за ра-

бота, односно кај децата неспособност за самостоен 
живот и работа, а кај другите членови на семејството 
постоење на загубена работна способност, по која ос-
нова се остварува право на семејна пензија. 

(2) Во наодот, оцената и мислењето посебно се наг-
ласува сродството на членот на семејството со осигуре-
никот, односно корисникот од кого се изведува семеј-
ната пензија и денот на настапувањето на таа неспо-
собност. 

 
VI. УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО МЕЃУНАРОДНИ 

ДОГОВОРИ 
 

Член 26 
(1) Утврдувањето на работната способност на оси-

гурениците кои остваруваат права од пензиското и ин-
валидското осигурување според Одредбите од меѓуна-
родните договори, се врши на начин и во постапка 
предвидени со овој Правилник и со меѓународни дого-
вори за социјално осигурување. 

(2) Во случаите од став 1 на овој член наодот, оце-
ната и мислењето се дава на образец предвиден со ме-
ѓународен договор, а ако таков образец не е предвиден, 
се дава на образецот број 4, предвиден со овој Правил-
ник. 

 
VII. ПОВТОРНА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА  

СПОСОБНОСТ 
 

Член 27 
(1) Повторна оцена на работната способност може 

да се врши по истекот на рокот од една година од де-
нот на прегледот пред оваа Комисија. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, повторната 
оцена на работната способност може да се врши и пред ис-
текот на рокот од став 1 на овој член, доколку со барањето 
е приложена нова медицинска документација за настанати-
те промени во здравствената состојба на осигуреникот. 

 
Член 28 

(1) При повторната оцена на состојбата на инвалид-
носта и телесното оштетување, Комисијата донесува 
наод, оцена и мислење на образец број 4. 

(2) При донесувањето на наодот, оцената и мисле-
њето, Комисијата треба да  има  предвид:  

- поранешни мислења на Комисијата за оцена на ра-
ботната способност;  

- дијагноза на болестите кои настанале по изврше-
ниот последен комисиски преглед, шифра на дејноста 
на болеста;  

- дали се настанати такви промени во здравствената 
состојба кои се од влијание на порано утврдената инва-
лидност (влошување, односно подобрување на здрав-
ствената состојба, или нов случај на инвалидност); 

- дали заради настанатите промени во здравствена-
та состојба е потребно да се прошират медицинските 
контраиндикации;  

- дали инвалидот на трудот е распореден на други 
работи според контраиндикациите што ги утврдила Ко-
мисијата за оцена на работната способност, дали друга-
та соодветна работа одговара на психофизичките мож-
ности на инвалидот на трудот и дали со успех работи 
на другата соодветна работа;  

- за осигуреникот кој не бил упатен на преквалифика-
ција или доквалификација, односно на вработување во рок 
од една година од денот на донесувањето на решението за 
правото, а кај кој не дошло до промена во здравствената 
состојба, дали е потребно (покрај одредените работни зада-
чи за кои би можел да се оспособи со преквалификација 
или доквалификација, односно на кои би можел да се вра-
боти), да се одредат уште некои други работи и задачи кои 
повеќе би одговарале на неговите психофизички можности 
и реалните можности за преквалификација или доквалифи-
кација, односно вработување; 

-  утврдена промена на инвалидноста и 
- мислење за контролен преглед и кога тој ќе се из-

врши за проверка на инвалидноста по основ на  нама-
лена работна способност за 50%. 

 
VIII. ПРОМЕНИ ВО СОСТОЈБАТА  

НА ИНВАЛИДНОСТА 
 

Член 29 
Комисијата врши повторна оцена при промените во 

состојбата на инвалидноста, односно телесното оште-
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тување, во смисла на член 128 од Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување. 

 
IX. ДОСТАВУВАЊЕ НА НАОДОТ, ОЦЕНАТА И 
МИСЛЕЊЕТО ДО КОМИСИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА 
 

Член 30 
(1)  Комисијата е должна, во рок од два работни  де-

на по донесување на наодот, оцената и мислењето со 
кој е утврдено постоење на инвалидност, односно нес-
пособност за работа врз основа на кои се стекнува пра-
во на пензија, заедно со целокупната медицинска и 
друга документација, предметот да го достави до Ко-
мисијата за ревизија на наод, оцена и мислење со кој е 
утврдена инвалидност, односно неспособност за работа 
(во натамошниот текст: Комисија за ревизија).  

(2) Комисијата е должна, во рок од два работни  дена по 
донесување на наодот, оцената и мислењето со кој не е ут-
врдено постоење на инвалидност, односно неспособност за 
работа, како и надот, оценката и мислењето донесен во по-
стапка на задолжителен контролен преглед заедно со цело-
купната медицинска и друга документација, предметот да 
го достави до Комисијата за ревизија. 

(3) Комисијата е должна да постапи по мислењето 
од став (1) и (2) на овој член донесено од Комисијата за 
ревизија и во рок од два дена да донесе нов наод, оцена 
и мислење. 

(4) Комисијата е должна да постапи по мислењето 
на Комисијата за ревизија и кога е донесено мислење 
по поднесена жалба на првостепено решение, во поста-
пка на работа на првостепениот орган по жалбата и во 
рок од два дена да донесе наод, оценка и мислење. 
 

Член 31 
(1) Комисијата е должна да доставува податоци до ад-

мистративно-техничките лица на Комисијата за ревизија за: 
поканети лица за оцена на работната способност на дневна 
основа до крајот на работниот ден, лица кои се јавиле на 
поканата со донесен наод, оценка и мислење, лица кои се 
јавиле на поканата, а не е донесен наод, оценка и мислење, 
лица кои не се јавиле на поканата. 

(2) Податоците од став 1 на овој член се доставува-
ат во електронска и хартиена форма согласно прописи-
те со кои се уредува заштитата на личните податоци. 

    
X. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА, АНАЛИТИЧКА 

И ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 
 

Член 32 
Административно- тековните работи на Комисијата 

ги врши техничкиот персонал во Одделението за оцена 
на работна спсобност. 

Член 33 
Заради разработување и усовршување на методите за ра-

бота и критериумите за оцена на инвалидноста, преостанатата 
работна способност и телесното оштетување, Комисијата за 
оцена на работната способност, во соработка со соодветни 
стручни и научни организации, активно учествуваат во под-
готвувањето на методите, критериумите и начините на вешта-
чењето со оглед на причините и последиците на инвалидноста, 
техничкиот и технолошкиот развој на стопанството, условите 
и барањата на одделни работни места, односно занимања и за-
ради тоа обезбедуваат посебни податоци за движење на инва-
лидноста, телесните оштетувања, нивната структура и др. 

 
Член 34 

(1) Остварување на задачите во однос на евиденци-
јата на овој Правилник се обезбедува со:  

- водење редовна евиденција за работата и збирна 
евиденција за работата на комисиите за оцена на работ-
ната способност;  

- следење и подготвување извештај за евиденција 
на дадените забелешки од Комисијата за ревизија; 

- давање стручна помош на работодавците во спро-
ведување на преквалификацијата или доквалификаци-
јата и вработувањето на инвалидите на трудот;  

- следење на развојот и достигнувањата во областа на ме-
дицинската наука и практика и проучувањето на мерките и ме-
тодите кои се применуваат во лекувањето, односно медицин-
ската рехабилитација за воспоставување на здравствена и ра-
ботна способност на осигурениците;  

- одржување повремени советувања со лекарите пое-
динци од здравствените организации кои се надлежни за 
подготвување на предлогот за медицинско вештачење;  

- преземање мерки за стручно оспособување и усов-
ршување на кадрите кои работат на вештачењето (се-
минари, предавања и др.). 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 35 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник 
престанува да важи Правилникот за организацијата, 
составот и начинот на работата на комисиите за оцена 
на работната способност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/12). 

 
Член 36 

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

 
         Бр. 02-6873/1                                 Управен одбор 
22 декември 2014 година                       Претседател, 
               Скопје                                    Ацо Стојанов, с.р. 
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6081. 

Врз основа на член 157 став (1) точка 1 и член 132-а 
став (4) од Законот за пензиското и инвалидското осигу-
рување („Службен весник на Република Македонија” бр. 
98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 
160/14 и 188/14 ), Управниот одбор на Фондот на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 22 декември 2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ РЕВИЗИЈА НА РЕ-
ШЕНИЈА СО КОИ Е УТВРДЕНО ПРАВО ОД 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

(1) Со овој правилник се уредува начинот на врше-
ње ревизија на решенија со кои е утврдено право од 
пензиското и инвалидско осигурување.  

(2) На ревизија  подлежат решенијa донесени во прв 
степен со кои е утврдено право на: старосна, семејна, 
инвалидска пензија, право остварено со примена на до-
говори за социјално осигурување и  право на паричен 
надоместок за утврдено телесно оштетување. 

(3) Ревизијата ја врши Одделението за ревизија, 
норматива и примена на законските прописи (во ната-
мошниот текст: Одделение за ревизија ), во Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја (во натамошниот текст: Фондот). 

 
Член 2 

(1) Одделението за ревизија работи во Централата 
на Стручната служба на Фондот во Скопје. 

(2) Внатрешната организација, распределбата на ра-
ботата и други прашања за работата на Одделението за 
ревизија поблиску се уредуваат со Одлуката за органи-
зација на работата и систематизација на работните мес-
та во Стручната служба на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија. 
 

Член 3 
За предметите кои се доставуваат на ревизија, веро-

достојноста на податоците утврдени во матичната еви-
денција на Фондот е обврска на извршителите кои 
учествувале во  постапката. 

                                                              
НАЧИН НА ВРШЕЊЕ РЕВИЗИЈА 

 
Член 4 

(1) Раководителот на Филијалата на Фондот, однос-
но Централата во Фондот, со потпишување на решени-

ето со кое се утврдува право од пензиското и инвалдис-
ко осигурување, истовремено електронски го доставува 
до Одделението за ревизија. 

(2) Приемот, распределбата и текот на движењето 
на предметите во Одделението за ревизија се врши по 
електронски пат. 

(3) Стручниот соработник за ревизија,  врши реви-
зија на донесените решенија со кои е утврдено право 
од пензиското и инвалидско осигурување во однос на: 

- правилна примена на одредбите од Законот за 
пензиското и инвалдиското осигурување, Законот за 
општа управна постапка и други закони врз основа на 
кои  е донесено решението;  

- Статутот на Фондот и подзаконските акти од 
областа на пензиското и инвалидското осигуру-
вање; 

- внатрешните процедури за водење на  постапка за 
остварување на право од пензиското и инвалидско оси-
гурување. 

 
Член 5 

(1) Доколку при вршење на ревизија, се утврди пог-
решна или нецелосна примена на прописите и актите 
од член 4 став 3 од овој Правилник, стручниот соработ-
ник за ревизија, составува записник во кој  ги конста-
тира неправилностите и дава задолжителни насоки и 
рок за постапување до раководителот на Филијалата, 
одосно Централата на Фондот. 

(2) Доколку при вршење на ревизијата стручниот 
соработник за ревизија  утврди дека во електронското 
досие недостасуваат потребните докази за остварување 
на правото од пензиското и инвалидско осигурување, 
со записник ќе ги констатира доказите кои недостасу-
ваат и ќе даде задолжителни насоки и рок  за постапу-
вање до раководителот на Филијалата, односно Цен-
тралата на Фондот. 

(3) Раководителот на Одделението за ревизија со 
електронски потпис ги потврдува записниците од став 
(2) и (3) а потоа ги доставува до раководителот на Фи-
лијалата, односно Централата на Фондот. 

(4) Раководителот на Филијалата е должен во рок 
од три дена да постапи по записникот од став 1 и став 2 
и да го врати предметот повторно во електронска 
форма.               

           
Член 6 

(1) Постапката за ревизија треба да се заврши во 
рок од 15 дена. 

(2) За извршената ревизија, Раководителот на Одде-
лението доставува месечни извештаи до директорот на 
Фондот, како и до Министерството за труд и социјална 
политика. 
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(3) Извештаите од став 2 од овој член содржат по-
датоци за:  

- називот на Филијалата која го донела решението; 
-  видот на правото; 
-  бројот на предмети по кој е извршена ревизијата; 
- бројот на предмети по кој решението е потврдено; 
- бројот на предмети по кој решението не е пот-

врдено заради погрешна примена на законските и под-
законските акти; 

- бројот на решенија по кои што предметите се вра-
тени, односно не се потврдени заради доставување на 
потребни докази. 

            
Член 7 

(1) Раководителот на Одделението врз основа на 
месечната евиденција на извршени ревизии може да 
предложи спроведување на внатрешна контрола во Фи-
лијалата, односно Централата на Фондот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Доколку од извршените ревизии се утврди дека 
не се постапува по насоките  дадени во записниците, 
раководителот на Одделението за ревизија може да 
предложи поведување на постапка за одговорност на 
работата за вработените кои учестуваат во постапката 
на донесеување решенија во Филијалата, односно Цен-
тралата на Фондот. 

  
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува сметано од 1.1.2015 го-
дина. 

  
         Бр. 02-6876/1                                 Управен одбор 
22 декември 2014 година                       Претседател, 
               Скопје                                    Ацо Стојанов, с.р. 
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