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Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 септември 2007 година.
Бр. 07-4010/1
Претседател
17 септември 2007 година на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО
Член 1
Во Законот за заштита на културното наследство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
20/2004), во членот 8 став (3) на крајот од реченицата
зборот во заградата „кинотечна“ се заменува со зборовите: „за заштита на аудиовизуелни добра“.
Член 2
Во членот 9 став (2) зборот „кинотечната“ се брише
и се додаваат зборовите: „ за заштита на аудиовизуелните добра“.
Член 3
Во членот 11 став (1) по точката 18 се додаваат две
нови точки 18-а и 18-б, кои гласат:
„18-а. „Јавна збирка“ (колекција) е збирка што е во
сопственост на државата или на единица на локалната
самоуправа или на установа што е нивна сопственост
или во поголем дел е финансирана од нив и има седиште на територијата на државата;
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18-б. „Предмети на колекции“ се предмети што ги
имаат потребните карактеристики за да бидат вклучени
во некоја колекција, односно предмети што се релативно ретки, не се употребуваат за нивната основна намена, подлежат на специфични трансакции надвор од вообичаената трговија на предмети со слична употреба и
имаат висока вредност;“.
Член 4
Насловот пред членот 22 „Кинотечни добра“ се заменува со насловот „Аудиовизуелни добра“.
Членот 22 се менува и гласи:
"(1) Аудиовизуелни добра се: изворните материјали
и тонската копија на игран, документарен, анимиран,
експериментален и алтернативен филм, како и друго
аудиовизуелно дело изразено во вид на поврзани подвижни слики со или без тон, без оглед на видот на носачот што ги содржи, кои се наменети за јавно прикажување.
(2) Аудиовизуелни добра се сметаат и пропратните
материјали кои се однесуваат на подвижните слики,
како што се пишувана документација, сценарија, книги
на снимање, сценографски и костимографски скици,
костими, сценографски реквизити, микрофилмови, фотографии, слајдови, постери и друг пропаганден материјал, како и задолжителниот примерок што се доставува до надлежната матична установа.“
Член 5
По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи:
„Национално богатство
Член 32-а
(1) Национално богатство во смисла на овој закон,
ратификуваните меѓународни договори и прописите на
Европската унија се добра што припаѓаат на некој од
видовите на движно културно наследство од членовите
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 на овој закон, односно
што претставуваат:
1. Археолошки предмети постари од 100 години,
што потекнуваат од копнени или подводни истражувања и откритија, археолошки наоѓалишта и археолошки
збирки;
2. Елементи што се составен дел на уметнички,
историски или религиозни споменици кои биле раздвоени и се постари од 100 години;
3. Слики и сликарски дела поинакви од тие опфатени во точките 4 и 5 на овој став, што во целост се изработени рачно, во која било техника и материјал, постари од 50 години;
4. Акварели, гвашеви и пастели што во целост се
изработени рачно, во кој било материјал, постари од 50
години;
5. Мозаици од сите материјали изработени рачно,
поинакви од тие опфатени во точките 1 и 2 на овој
став, како и цртежи изработени во која било техника и
материјал, постари од 50 години;
6. Оригинални гравури, графики, сериграфии и литографии со соодветни плочи и оригинални постери,
постари од 50 години;
7. Оригинални скулптури и бисти и копии изработени во иста постапка како оригиналот, освен тие опфатени во точката 1 на овој став, постари од 50 години;
8. Фотографии, филмови и нивни негативи и оригинални звучни записи, постари од 50 години;
9. Инкунабули и ракописи, како и географски карти
и музички партитури, поединечно или во збирка, постари од 50 години;
10. Книги постари од 100 години, поединечно или
во збирка;
11.Печатени географски карти постари од 100 години;
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12. Архивска граѓа и кој било нејзин дел, од кој било вид и медиум, постари од 50 години;
13. Архитектонски, научни и инженерски цртежи,
скици и макети постари од 50 години;
14. Нумизматички, филателистички, етнографски и
историски збирки или поединечни предмети од такви
збирки, постари од 50 години;
15. Превозни средства и нивни делови, постари од
75 години и
16. Други антиквитети постари од 50 години што не
се опфатени во точките oд 1 до 15 на овој став (играчки,
стаклени предмети, предмети од злато, сребро, глина и
керамика, намештај и други производи од дрво, метал,
музучки инструменти, часовници и нивни делови, оружје, муниција, експлозиви и војничка опрема, текстилни
производи, униформи, носии, везени работи, килими, таписерии, оптичка, фотографска и филмска опрема, алати, машини, мерни инструменти, наставни помагала, медицинска опрема, технички и занаетчиски предмети и
други предмети што не се наведени посебно).
(2) Добрата од ставот (1) на овој член се сметаат како национално богатство, доколку:
1) се заштитени како културно наследство од особено значење или се прогласени за значајно културно
наследство;
2) се запишани во инвентарната книга како дел од
јавна збирка со која управува јавна музејска, библиотечна или кинотечна установа или Архивот;
3) претставуваат дел од опрема на заштитени верски објекти или заштитена сакрална збирка на одредена верска заедница и
4) се утврди дека имаат археолошка, историска,
уметничка или друга културна или научна вредност за
Република Македонија, поради тоа што се:
- дело на уметник, дизајнер или создавач кој е значаен за одредена област од културата во Република
Македонија,
- производ на домашна креативност, односно знаење,
- карактеристични од аспект на националното културно наследство,
- поврзани со личност, појава или настан значаен за
националната историја на Република Македонија и на
заедниците во Република Македонија,
- поврзани со споменик, споменична целина, културен предел или друга значајна културна средина или
фолклорни добра и
- ретки, загрозени или ќе станат ретки на територијата на Република Македонија.“
Член 6
Во членот 40 став (3) по првата реченица се додава
нова реченица која гласи: “Доколку имателот не достави мислење во рок од 15 дена од денот на доставувањето на барањето за мислење се смета дека е дадено позитивно мислење.“
Член 7
По членот 42 се додава нов член 42-а, кој гласи:
„Решение за утврдување национално богатство
Член 42-а
(1) Решение за утврдување национално богатство се
донесува во случаите од членот 32-а став (2) точка 4 на
овој закон, за антиквитети и други предмети на колекции, чија заштита не е востановена на друг начин утврден со овој закон, кога тие се:
- предмет на барање за извоз или изнесување во
странство и
- незаконски однесени од територијата на Република Македонија и се предмет на реституција, односно
враќање.
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(2) Решение од ставот (1) на овој член донесува
Управата за заштита на културното наследство, по
службена должност или по барање на надлежната јавна
установа за заштита, односно овластено правно лице
за вршење работи на заштита на фонотечните добра.
(3) Решението од ставот (1) на овој член има дејство
на акт за прогласување значајно културно наследство.
(4) Жалбата против решението за утврдување на национално богатство не го задржува извршувањето на
решението.“
Член 8
Во членот 55 ставот (1) се менува и гласи:
„Под археолошки истражувања во смисла на овој
закон се подразбираат:
- археолошките ископувања (систематско ископување, заштитно ископување и сондажно ископување),
- археолошките прегледи на теренот (реамбулација
и рекогносцирање),
- недеструктивни методи (аероархеологија, геофизички истражувања и георадарски истражувања) и
- подводните истражувања.“
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Археолошките истражувања се вршат врз основа на дозвола од Управата.“
Во ставот (2) кој станува став (3) бројот “(1)“ се заменува со бројот “(2)“, а зборовите: „се определува“ се
заменуваат со зборовите: „се утврдува“, а по зборовите: „носителот на дозволата“ се додаваат зборовите:
„стручниот раководител за археолошки истражувања“.
Во ставовите (3) и (4) кои стануваат ставови (4) и
(5) бројот “(1)“ се заменува со бројот “(2)“.
Во ставот (5) кој станува став (6) бројот “(4)“ се заменува со бројот “(5)“.
Член 9
Во членот 56 ставот (1) се менува и гласи:
„Носител на дозволата за археолошки истражувања
може да биде домашно правно или физичко лице кое
ги исполнува условите за стручна оспособеност за изведување на соодветниот вид на археолошки истражувања и ги исполнува другите услови за добивање на
дозволата. По исклучок, утврден во членот 57 став (2)
на овој закон, носител на дозвола може да биде странско правно лице.“
Во ставот (2) точка 3 зборовите: „еден овластен
истражувач“ се заменуваат со зборовите: „едно стручно лице со статус на стручен раководител за археолошки истражувања“.
Во ставот (2) точка 4 зборовите: „овластен истражувач“ се заменуваат со зборовите: „стручен раководител
за археолошки истражувања“.
Во ставот (3) зборовите: „овластен истражувач“ се
заменуваат со зборовите: „стручен раководител за археолошки истражувања“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„Стручен раководител за археолошки истражувања
(во натамошниот текст: стручен раководител) во смисла
на ставовите (2) точки 3 и 4 и (3) на овој член се смета
лице кое има висока стручна подготовка, дипломиран
историчар на уметност со археологија и дипломиран археолог, евидентирано искуство во организирање на
истражувањата и најмалку 12 месеца евидентирано
искуство стекнато во учество на теренски истражувања,
по дипломирањето. Стручен раководител може да биде
само државјанин на Република Македонија.“
Ставот (5) се менува и гласи:
„Управата за заштита на културното наследство
при издавање на дозволата за археолошки истражувања, утврдува дали лицето кое се пријавило за стручен
раководител ги исполнува условите утврдени во членот 56 став (4) на овој закон.“
Ставовите (6) и (7) се бришат.
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Член 10
Членот 57 ставот (1) се менува и гласи:
„Меѓународни организации од областа на заштитата, странски научни установи и одделни странски работници од областа на археологијата можат да учествуваат во археолошки истражувања само ако работите ги
изведуваат во соработка со правните лица од членот 56
став (2) точки 1 и 2 и под услови утврдени со договор
склучен меѓу нив.“
Во ставот (5) зборовите: „раководителот на истражувањата“ се заменуваат со зборовите: „стручниот раководител“.
Член 11
Во членот 58 став (1) точка 1 по бројот „ 57 “ се додаваат зборовите: „ставовите (2) и (3)“.
Во точката 2 зборовите: „основен план“ се заменуваат со зборот „програма“.
Точката 3 се менува и гласи:
„Податоци за стручните лица кои учествуваат во
истражувањата.“
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Ако носителот на дозволата и стручниот раководител се различни лица се доставува и договор за
регулирање на нивните права и обврски.“
Во ставот (2) кој станува став (3) на крајот од реченицата по зборот „истражувањата“ се додаваат зборовите: „со кој се регулира временото чување на наодите
до нивното предавање на надлежната музејска установа од членот 61 ставови (1), (3) и (6) на овој закон“.
Во ставот (3) кој станува став (4) зборот „договор“
се заменува со зборот „документ“.
Ставот (4) станува став (5).
Член 12
Во насловот на членот 59 по зборовите: „носителот
на дозволата“ се додаваат зборовите: „ и стручниот раководител“.
Во членот 59 став (1) зборовите: „носител на дозволата“
се заменуваат со зборовите: „стручниот раководител“.
Во ставот (1) по точката 4 се додаваат четири нови
точки 5, 6, 7 и 8, кои гласат:
“5. Да ги изведува археолошките ископувања согласно со издадената дозвола;
6. Да применува соодветна методологија;
7. Да внимава да не нанесе штета или предизвика
непосредна опасност за оштетување или уништување
на ископините;
8. Да постапува согласно со етичките норми во областа на заштитата;“.
Точките 5 и 6 стануваат точки 9 и 10.
Во ставот (2) по зборот „истражувања“ се додаваат
зборовите: „на предлог на стручниот раководител“.
Во ставот (2) точка 2 зборовите: „не се конзервира
односно презентира“ се заменуваат со зборовите: „според резултатите од ископувањата нема да биде предмет
на натамошна конзервација, односно презентација“.
Во ставот (3) по зборот „истражувања“ се додаваат
зборовите: „и стручниот раководител“, а зборовите: „е
должен“ се заменуваат со зборовите: “се должни“.
Во точката 1 зборот „поднесе“ се заменува со зборот „ поднесат“.
Точката 2 се менува и гласи:
„Во рок од една година на Управата да предадат
примерок од документацијата од извршените археолошки ископувања;“.
Во точката 3 и 4 зборот „ предаде“ се заменува со
зборот „ предадат“.
Член 13
Во членот 60 став (1) по зборовите: „ако носителот
на дозволата“ се додаваат зборовите: „или стручниот
раководител“.
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Ставот (2) се менува и гласи:
„Ако во рокот од ставот (1) на овој член, носителот
на дозволата или стручниот раководител не ги исполни
условите за продолжување на археолошките истражувања, како и во случај на непосредна опасност по ископините, Управата со решение ќе ја одземе издадената
дозвола.“
Член 14
Во членот 61 став (6) по зборовите: „се вршени
истражувањата“ се додаваат зборовите: „или на друга
јавна музејска установа“.
Член 15
Во членот 62 став (2) точка 3 зборовите: “раководителот на истражувањата“ се заменуваат со зборовите: „стручниот раководител“.
Член 16
Во членот 70 ставот (4) се менува и гласи:
„Ако за определено недвижно добро не е донесен
акт за заштита, а за кое постојат основани претпоставки дека треба да се донесе акт за заштита, односно
актот за заштита е во постапка на донесување, доносителот на планот можe да изврши измена на планот и да
утврди друг режим на уредување на просторот доколку
во рок од една година надлежниот орган не го донесе
актот на заштита.”
Член 17
Во членот 74 став (1) по зборовите: „акт според закон“ се додаваат зборовите: “или во планот нема вградено заштитно-конзерваторски основи“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Заштитно конзерваторските услови од ставот
(1) на овој член претставуваат основа за изработка на
идеен проект.“
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).
Во ставот (5) кој станува став (6) бројот “(4)“ се заменува со бројот “(5)“.
Член 18
Насловот на членот 75 „Заштитно-конзерваторска
согласност и мислење“ се менува и гласи: „Претходно
заштитно- конзерваторско одобрение“.
Во членот 75 став (1) зборовите: “дава заштитноконзерваторска согласност на проектна и друга техничка документација“ се заменуваат со зборовите: „издава
претходно заштитно-конзерваторско одобрение“, а на
крајот на реченицата зборовите: „од особено значење“
се бришат.
Ставот (2) се брише.
Во ставот (3) кој станува став (2) зборовите: „Согласноста од ставот (1) и мислењето од ставот (2)“ се заменуваат со зборовите: „Претходно заштитно конзерваторско одобрение од ставот (1) на овој член“.
Во ставот (4) кој станува став (3) бројот „(3)“ се заменува со бројот „(2)“, а зборот “согласност“ се заменува со зборовите: „Претходно заштитно- конзерваторско одобрение“.
Член 19
Во членот 85 став (3) зборот “главен" се заменува
со зборовите: “идеен и основен".
Ставот (4) се менува и гласи:
“Идеен проект се изработува задолжително во согласност со општите прописи за проектирање на објекти."
Член 20
Во членот 96 став (1) по зборот „добро“ се става
запирка и се додаваат зборовите: „вклучувајќи и национално богатство“, а зборот „одобрение“ се заменува
со зборот „дозвола“.

Бр. 115 - Стр. 5

Во ставот (2) зборот „Одобрение“ се заменува со
зборот „Дозвола“, а во втората реченица на истиот
став, зборот „Одобрението“ се заменува со зборот
„Дозволата“ и по зборот „барање“ се додаваат зборовите: „на пропишан образец“.
Во ставот (3) по точката на крајот на реченицата се
додава нова реченица која гласи: „По потреба, на барање на Управата, подносителот на барањето е должен да
овозможи физичко претставување на доброто што треба да биде изнесено.“
Во ставот (4) зборот „одобрението“ се заменува со
зборот „дозволата“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Дозволата од ставот (1) на овој член се издава
на пропишан образец, и тоа како:
1. Стандардна дозвола за изнесување, за поединечен предмет или група предмети, што важи во рокот
утврден во самата дозвола, но не подолго од 12 месеца
од денот на издавањето;
2. Специјална отворена дозвола за изнесување, за
повеќекратно изнесување на одреден предмет чиј сопственик или друг имател ќе го користи или изложува
таквиот предмет, со рок на важење најмногу пет години од денот на издавањето и
3. Општа отворена дозвола за изнесување, за предмети што се дел од јавна збирка, со рок на важење
најмногу пет години од денот на издавањето.“
Во ставот (5) кој станува став (6) зборот „одобрението“ се заменува со зборот „дозволата“.
Ставот (6) станува став (7).
Член 21
Во членот 97 став (1) по запирката пред зборот „може“ се додаваат зборовите: „со исклучок на тоа што
претставува национално богатство“, а зборот „одобрение“ се заменува со зборот „дозвола“.
Во ставот (2) зборот „Одобрение“ се заменува со
зборот „Дозвола“.
Во ставот (3) точка 2 зборот „одобрение“ се заменува со зборот „дозвола“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Дозволата од ставот (1) на овој член се издава
на пропишан образец и има важност најмногу 12 месеца од денот на издавањето. Доколку рокот истекува без
да биде искористена, носителот на дозволата е должен
истата да ја врати на органот што ја издал.“
Ставот (4) станува став (5).
Во ставот (5) кој станува став (6) бројот „(4)“ се заменува со бројот „(5)“, а по зборот „извоз“ се додаваат
зборовите: „не претставува национално богатство и“.
Во ставот (6) кој станува став (7) бројот „(4)“ се заменува со бројот „(5)“, а зборовите: „привремена заштита“ се заменуваат со зборовите: „утврдување национално богатство“.
Во ставот (7) кој станува став (8) броевите: „(4), (5)
и (6) “ се заменуваат со броевите: „(5), (6) и (7) “.
Ставот (8) станува став (9).
Член 22
По членот 97 се додава нов член 97-а, кој гласи:
„Посебни одредби
Член 97-а
(1) Дозволите и уверенијата за изнесување и извоз
од членовите 96 став (1) и 97 ставови (1), (5) и (8) на
овој закон се издаваат и се користат во согласност со
овој закон и прописите на Европската унија.
(2) Формата и содржината на обрасците на дозволите и уверенијата од ставот (1) на овој член и начинот на
издавање на дозволите и уверенијата ги пропишува министерот за култура.
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(3) Употребата на дозволите и уверенијата од ставот (1) на овој член нема влијание врз обврските поврзани со царинските постапки за извоз или пропратните
документи.
(4) Трошоците поврзани со барањата (молбите) за
издавање на дозволите и уверенијата од ставот (1) на
овој член ги сноси подносителот на барањето.“

3) изјава од Управата за заштита на културното наследство дека се работи за незаконски извезено добро.
(5) Министерството за култура е должно за поведената судска постапка веднаш да го извести централниот орган за координација на реституцијата на земјата
членка на Европската унија од која се бара враќање на
доброто.

Член 23
Во членот 98 став (1) зборовите: „издадено одобрение“ се заменуваат со зборовите: „издадена дозвола“.

Враќање на незаконски извезени добра од земјата
членка на Европската унија што се наоѓаат на територијата на Република Македонија

Член 24
Во членот 100 став (2) точка 2 после запирката пред
зборот „согласно“ се додаваат зборовите: “односно
тужби до надлежните судови на други држави“.
Во ставот (4) по зборот „точка“ се додава бројот „1 и“.
Во ставот (5) по запирката пред зборот „сметано“ се
додаваат зборовите: „кон и од земја членка на Европската унија, односно во рок од три години кон и од
друга земја“.
Во ставот (5) точка 1 по зборот „години“ се додаваат
зборовите: „кон и од земја членка на Европската унија,
односно 50 години кон и од друга земја, сметано“.
Во ставот (5) точка 2 по зборот „јавна“ се додаваат
зборовите: „или сакрална“, а на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен кај
земјите каде што постапките не подлежат на временски
рок или со билатерален договор е утврден рок подолг
од 75 години“.

Член 100-б
(1) Одредбите од членот 100 на овој закон соодветно се применуваат за враќање на незаконски извезени
добра од територијата на земја членка на Европската
унија што се наоѓаат на територијата на Република Македонија, доколку со овој или друг закон поинаку не е
определено.
(2) Земја членка на Европската унија може во постапка пропишана со овој закон да бара враќање на незаконски извезено добро што се наоѓа на територијата
на Република Македонија, кое:
1) пред или по неговото незаконско отстранување
од нејзината територија е заштитено како национално
богатство со уметничка, историска или археолошка
вредност и
2) припаѓа на еден од видовите добра утврдени во
Анексот на Директивата на Советот 93/7/ЕЕЗ од 15
март 1993 година за враќање на културни добра незаконски одземени од територијата на земја членка или
не припаѓа на нив, но претставува составен дел на:
- јавна збирка со која управуваат музеите, библиотеките или архивите на земјата членка и
- инвентари на верски заедници на земјата членка.
(3) Земјата членка може до Министерството за култура на Република Македонија да упати барање за пронаоѓање на одредено добро од ставот (2) на овој член и
за утврдување на идентитетот на лицето кое го поседува бараното добро. По приемот на таквото барање Министерството за култура постапува во смисла на членот
100 став (3) на овој закон.
(4) Постапката за враќање на доброто од ставот (2)
на овој член се поведува непосредно пред надлежниот
суд, со поднесување на предлог и потребните докази од
членот 100 став (7) на овој закон.
(5) По приемот на известувањето за поведената постапка, Министерството за култура на Република Македонија за тоа ги известува централните органи за координација на реституцијата на другите земји членки
на Европската унија.
(6) Надлежниот суд ќе нареди враќање на бараното
добро, ако утврди дека:
1) предлогот е поднесен во рокот од членот 100
став (5) на овој закон;
2) се работи за добро од ставот (2) на овој член;
3) тоа е незаконски извезено од територијата на
земјата членка и
4) незаконскиот извоз бил направен по рокот од
членот 100-в став (2) на овој закон.
(7) Со одлуката со која се прифаќа предлогот за
враќање судот одлучува и за обесштетување на имателот на бараното добро.
(8) Паричното обесштетување од ставот (7) на овој
член земјата членка го депонира во судот и истото ќе
му биде исплатено на противникот во постапката кога
од Министерството за култура на Република Македонија, судот ќе добие известување дека бараното добро
е предадено на земјата членка.
(9) Противникот во постапката е должен бараното
добро да го предаде во рок од три дена по депонирањето на износот за паричното обесштетување од ставот
(8) на овој член.

Член 25
По членот 100 се додаваат три нови члена 100-а,
100-б и 100-в, кои гласат:
„Враќање на незаконски извезени добра од територијата на Република Македонија што се наоѓаат на
територијата на земја членка на Европската унија
Член 100-а
(1) Одредбите од членот 100 на овој закон соодветно се применуваат на враќање на незаконски извезени
добра од територијата на Република Македонија, што
се наоѓаат на територијата на земја членка на Европската унија, доколку со овој и друг закон поинаку не е
определено.
(2) Република Македонија може од земја членка на
Европската унија да бара враќање на незаконски извезено добро, кое:
1) пред или по неговото законско отстранување од
територијата на Република Македонија е заштитено како национално богатство и
2) припаѓа на еден од видовите добра од член 32-а
став 1 на овој закон или не припаѓа на нив, но претставува составен дел на:
- јавна збирка запишана во инвентарна книга на јавна музејска, библиотечна или кинотечна установа или
Архивот и
- опрема или збирка на верска заедница.
(3) Одлука за поведување постапка за враќање на
доброто од ставот (2) на овој член, донесува министерот за култура и заедно со целокупната документација
(досие) ја доставува до Јавното правобранителство на
Република Македонија.
(4) Постапката за враќање на незаконски извезено
добро се поведува непосредно пред надлежниот суд на
земја членка на Европската унија, со поднесување тужба, односно предлог против лицето кое го поседува, со
приложување на:
1) исправа во која е даден детален опис и податоци
за идентификација на доброто чие враќање се бара;
2) изјава од Министерството за култура дека се работи за заштитено добро и

25 септември 2007

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Посебни одредби
Член 100-в
(1) Незаконски извезено добро во смисла на членовите 100, 100-а и 100-б на овој закон се смета доброто
кое:
1) од територијата на Република Македонија, односно земја членка на Европската унија е однесено
спротивно на нејзините прописи за заштита на културното наследство, односно спротивно на регулативите
на Европската унија за извоз на културни добра и
2) не е вратено до истекот на определениот рок за
изнесување, односно привремен извоз.
(2) Враќање во смисла на членовите 100-а и 100-б
на овој закон, може да се бара за добро што од територијата на Република Македонија, односно на земја
членка на Европската унија е незаконски однесено по
31 декември 1992 година.
(3) Постапките за реституција, односно за враќање
според одредбите на овој закон не влијаат врз граѓански или кривични постапки што можат да се покренат
од страна на заинтересираната држава или сопственикот, односно имателот на украденото и незаконски извезеното добро.
(4) Одредбите од членовите 100-а и 100-б на овој
закон соодветно се применуваат и во однос на реституцијата, односно враќањето на заштитени добра од и
кон земји што не се членки на Европската унија, доколку не се спротивни на роковите и другите услови од
членот 100 на овој закон.“
Член 26
Во членот 153 ставови (1), (2) точки 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
и 10 и (3) точка 3 зборот „ кинотечните“ се заменува
со зборот „аудиовизуелните“.
Член 27
Во членот 163 точка 3 зборовите: „ кинотечната дејност“ се заменуваат со зборовите: „ дејноста за заштита
на аудиовизуелните добра“.
Член 28
Насловот на Главата “Казнени одредби” се заменува со насловот “Прекршочни одредби”.
Во членот 172 став (1) воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 6.000 до 8.000 евра во
денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
правното лице што: “.
Во точката 1 бројот “(1)“ се заменува со бројот
“(2)“.
Точката 3 се менува и гласи:
“Не прибави претходно заштитно конзерваторско
одобрение на идеен проект за недвижно културно наследство.“
Ставовите (2), (3), (4) и (5) се менуваат и гласат:
“(2) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.
(3) Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) точки 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 и 17
на овој закон и на трговецот поединец.
(4) Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот
(1) точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и
17 на овој закон и на физичкото лице.
(5) За прекршокот од ставот (1) точки 2, 5, 9, 10,11,
12 и 13 на овој член на правното лице може да му се
изрече посебна прекршочна мерка одземање на предмети што претставуваат заштитено движно добро кое
е стекнато со извршување на прекршокот.“
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
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"(6) За прекршокот од ставот (1) точки 2, 5, 9,
10,11, 12 и 13 на овој член на физичкото лице може да
се изрече посебна прекршочна мерка одземање на
предмети што претставуваат заштитено движно добро
кое е стекнато со извршување на прекршокот.“
Ставот (6) кој станува став (7) се менува и гласи:
„(7) За прекршокот од ставот (1) точки 1, 3, 4, 6, 7, 8
и 14 на овој член на правното лице може да му се изрече санкција привремена забрана за вршење на одделна
дејност во траење од шест месеца до две години.“
Член 29
Во членот 173 став (1) воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во
денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
правното лице што:”.
Точките 1, 2, 3 и 4 се бришат.
Точките 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 стануваат точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.
Ставовите (2), (3), (4) и (5) се менуваат и гласат:
“(2) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1)
на овој член и на одговорното лице во правното лице.
(3) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на трговецот поединец.
(4) Глоба во износ од 500 до 700 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член и на физичкото лице.
(5) За прекршокот од ставот (1) точки 9, 17, 19, 21
и 22 на овој член на правното лице може да му се изрече посебна прекршочна мерка одземање на предмети
што претставуваат заштитено движно добро кое е стекнато со извршување на прекршокот.“
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
“(6) За прекршокот од ставот (1) точки 9, 17, 19, 21
и 22 на овој член на физичкото лице може да му се
изрече посебна прекршочна мерка одземање на предмети што претставуваат заштитено движно добро кое е
стекнато со извршување на прекршокот.“
Ставот (6) кој станува став (7) се менува и гласи:
“(7) За прекршокот од ставот (1) точки 1, 2, 3, 4, 5, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 и 20 на правното лице може
да му се изрече санкција привремена забрана за вршење
на одделна дејност од шест месеца до две години.“
Член 30
По членот 173 се додава нов член 173-а, кој гласи:
"Член 173-а
(1) Глоба во износ од 500 до 700 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок и на физичкото лице што:
1) не води уредна документација и евиденција за
археолошките истражувања и мерките на заштита што
ги презема (член 59 став (1) точка 1);
2) не обезбеди чување и одржување на археолошко
наоѓалиште и наодите (член 59 став (1) точка 2);
3) не презема соодветни мерки и наодите ги остава
откриени или изложени во текот на археолошките
ископувања (член 59 став (1) точка 3);
4) не врши или не организира вршење на конзерваторски работи на наоѓалиштето или наодите за време
на истражувањата (член 59 став (1) точка 4);
5) не ги изведува археолошките ископувања согласно со издадената дозвола (член 59 став (1) точка 5);
6) при археолошките ископувања не применува соодветна методологија (член 59 став (1) точка 6) и
7) нанесува штета или предизвикува опасност за
оштетување или уништување на ископините (член 59
став (1) точка 7).
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(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на физичкото лице може да му се изрече посебна прекршочна мерка одземање на предмети што претставуваат заштитено движно добро кое е стекнато со извршување
на прекршокот.
(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на физичкото лице може да му се изрече санкција забрана за
вршење на одделна дејност од шест месеца до две години.“
Член 31
Во членот 174 став (1) воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 2.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на правното
лице што:”.
Во точката 5 по зборот “точка“ бројот “(5)“ се заменува со бројот “(9)“.
Во точката 6 по зборот “точка“ бројот “(6)“ се заменува со бројот “(10)“.
Ставовите (2), (3), (4) и (5) се менуваат и гласат:
”(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1)
на овој член и на одговорното лице во правното лице.
(3) Глоба во износ од 1.300 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) точки
8, 9, 10, 11 и 18 на овој член и на трговецот поединец.
(4) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) точки
5, 6, 7, 8, 9, 10 и 18 на овој член и на физичкото лице.
(5) За прекршокот од ставот (1) точки 8, 9 и 11 на
овој член на правното лице може да му се изрече посебна прекршочна мерка одземање на предмети што
претставуваат заштитено движно добро кое е стекнато
со извршување на прекршокот.“
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) За прекршокот од ставот (1) точки 8, 9 и 11 на
овој член на физичкото лице може да му се изрече посебна прекршочна мерка одземање на предмети што
претставуваат заштитено движно добро кое е стекнато
со извршување на прекршокот."
Член 32
По членот 174 се додаваат четири нови члена 174а, 174-б, 174-в и 174-г, кои гласат:
„Надлежност на судот
Член 174-а
За прекршоците од членовите 172, 173 и 173-а на
овој закон прекршочна постапка води и прекршочна
санкција изрекува надлежниот суд.
Прекршочен орган
Член 174-б
(1) За прекршоците утврдени во членот 174 на овој
закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува органот на државната управа надлежен
за работите од областа на културата (во натамошниот
текст: Прекршочен орган).
(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој
член пред Прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочната комисија) формирана од страна на министерот
кој раководи со органот на државната управа надлежен
за вршење на работите од областа на културата.
(3) Прекршочната комисија е составена од овластени службени лица вработени во органот на државната
управа надлежен за вршење на работите во областа на
културата, од кои едно ја врши функцијата на претседател на Прекршочната комисија.
(4) Прекршочната комисија е составена од три члена од кои:
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- двајца дипломирани правници, од кои еден со положен правосуден испит со пет години работно искуство во својата област и
- еден член со висока стручна подготовка од областа на општествените науки со пет години работно
искуство од својата област.
(5) Прекршочната комисија се избира за времетраење од три години со право на реизбор на членовите.
(6) За претседател на Прекршочната комисија може
да биде избран само дипломиран правник.
(7) Прекршочната комисија за Прекршочниот орган
одлучува за прекршоците утврдени со овој и со друг
закон и изрекува прекршочни санкции утврдени со
овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон.
(8) Покрај членовите на Прекршочната комисија
министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на
културата може да определи секретар на Прекршочната комисија кој врши административни работи за Комисијата и заменици членови, кои по исклучок, учествуваат во работата на Прекршочната комисија во случај на отсуство на некој од членовите.
(9) Прекршочната комисија донесува деловник за
својата работа.
(10) Против решенијата на Прекршочната комисија,
со кои се изрекува прекршочна санкција може да се
поднесе тужба за поведување на управен спор пред
надлежниот суд.
Работа на Прекршочната комисија
Член 174-в
(1) Член на Прекршочната комисија може да се разреши:
1) со истекот на времето за кое е именуван за член;
2) по негово барање;
3) со исполнување на условите за старосна пензија
согласно со закон;
4) ако му се утврди трајна неспособност;
5) ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочна постапка со правосилна одлука;
6) ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочна постапка со правосилна одлука;
7) ако не ги исполнува условите и обврските кои
произлегуваат од работењето во Прекршочната комисија и
8) ако не пријавил постоење на конфликт на интереси за случај за кој решава Прекршочната комисија.
(2) Предлог за разрешување на член на Комисијата
за случаите од ставот (1) точки 3 до 8 на овој член поднесува претседателот на Прекршочната комисија до
министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на
културата.
(3) Прекршочната комисија има право да изведува
докази и собира податоци кои се неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и
презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за
прекршоците и/или со друг закон.
(4) Членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работата на Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење
и самостојно убедување.
(5) Прекршочната комисија работи во совет, а одлучува со мнозинство на гласови од вкупниот број на
членови.
(6) Прекршочната комисија води единствена евиденција за прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки.
(7) Членовите на Прекршочната комисија имаат
право на награда за својата работа во Прекршочната
комисија што ја определува министерот кој раководи
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со органот на државната управа надлежен за вршење
на работата од областа на културата која треба да биде
разумна и соодветна на значењето, обемот на работа на
членовите и сложеноста на прекршоците.
Порамнување
Член 174-г
(1) За прекршоците во членот 174 на овој закон,
инспекторите за културно наследство се должни на
сторителот на прекршокот да му предложат постапка
за порамнување пред да поднесат барање за прекршочна постапка.
(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за
поведување на постапка за порамнување, инспекторот
за културно наследство составува записник во кој се
забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот,
описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото место.
(3) Во записникот се определува начинот на кој ќе
се отстранат штетните последици од прекршокот, како
и начинот на надминување на последиците од сторувањето на прекршокот.
(4) Инспекторот за културно наследство може во
постапката за порамнување на сторителот на прекршокот да му даде платен налог.
(5) Доколку сторителот го прими платниот налог е
должен истиот да го потпише. Примањето на платниот
налог за сторителот на прекршокот се забележува во
записникот.
(6) Кога како сторител на прекршок се јавува правно
лице, записникот и платниот налог го потпишува службено, односно одговорното лице кое се нашло на лице
место при инспекцискиот надзор или друго службено
или одговорно лице кое изјавило дека има право да го
потпише записникот и да го прими платниот налог.
(7) Изјавата од ставот (6) на овој член се забележува во записникот.
(8) Инспекторите за културно наследство се должни
да водат евиденција за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход."
Член 33
Во членот 178 став (1) точките 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се менуваат и гласат:
“2. Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје продолжува со работа како Конзерваторски центар-Скопје со надлежност за подрачјето
на општините Арачиново, Студеничани, Петровец,
Илинден, Сопиште, Сарај, Чучер Сандево, Зелениково,
Гази Баба, Бутел, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода,
Аеродром, Центар, Чаир и Шуто Оризари;
3. Заводот за заштита на спомениците на културата и
Народниот музеј во Охрид, продолжува со работа како
Конзерваторски центар - Охрид, со надлежност за подрачјето на општините Охрид, Дебарца, Струга и Вевчани;
4. Заводот за заштита на спомениците на културата,
природните реткости, музеј и галерија во Битола, продолжува со работа како Конзерваторски центар-Битола, со надлежност за подрачјето на општините Битола,
Новаци, Могила, Демир Хисар и Ресен;
5. Заводот за заштита на спомениците на културата,
природните реткости и музеј во Прилеп, продолжува
со работа како Конзерваторски центар-Прилеп, со надлежност за подрачјето на општините Прилеп, Долнени,
Кривогаштани и Крушево;
6. Заводот за заштита на спомениците на културата,
природните реткости и Народниот музеј во Штип, продолжува со работа како Конзерваторски центар Штип, со надлежност за подрачјето на општините
Штип, Карбинци, Радовиш, Конче, Свети Николе, Лозово, Кочани, Зрновци и Чеши¬ново/Облешево и

Бр. 115 - Стр. 9

7. Заводот за заштита на спомениците на културата,
природните реткости и музеј во Струмица, продолжува
со работа како Конзерваторски центар-Струмица, со
надлежност за подрачјето на општините Струмица, Ново Село, Василево, Босилово, Валандово, Гевгелија,
Богданци и Дојран."
Член 34
Прописот чие донесување е предвидено со овој закон ќе се донесе во рок од 12 месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 35
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на културното наследство.
Член 36
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË
KULTURORE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
20/2004), në nenin 8 paragrafi (3), në fund të fjalisë fjalët
në kllapa “të kinotekës”, zëvendësohet me fjalët: “për
mbrojtjen e të mirave audiovizuele”.
Neni 2
Në nenin 9 paragrafi (2) fjalët: “të kinotekës” fshihen,
ndërsa shtohen fjalët: “për mbrojtjen e të mirave
audiovizuele”.
Neni 3
Në nenin 11 paragrafin (1) pas pikës 18, shtohen dy
pika të reja 18-a dhe 18-b, si vijojnë:
“18-a “Përmbledhje publike” (koleksion) është
përmbledhja që është në pronësi të shtetit ose të njësisë së
vetadministrimit lokal, ose të institucionit që është pronë e
tyre ose në pjesën më të madhe financohet prej tyre, dhe ka
seli në territorin e shtetit.
18-b “Sende të koleksioneve” janë sendet që i kanë
karakteristikat e duhura që të përfshihen në ndonjë koleksion,
përkatësisht sendet që janë relativisht të rralla, nuk përdoren
për dedikimin e tyre themelor, i nënshtrohen transaksioneve
specifike jashtë tregtisë së zakonshme të sendeve me përdorim
të ngjashëm dhe kanë vlerë të madhe;”.
Neni 4
Titulli para nenit 22 “Të mirat e kinotekës”,
zëvendësohet me titullin “Të mirat audiovizuele”.
Neni 22 ndryshon, si vijon:
“(1) Të mira audiovizuele janë: materialet burimore
dhe kopja e zërit të filmit artistik, dokumentar, të animuar,
eksperimental dhe alternativ, si dhe vepra tjetër
audiovizuele, e shprehur në formë të fotografive të lidhura
lëvizëse me ose pa zë, pa dallim nga lloji i mbajtësit që i
përmban, që janë të dedikuara për shfaqje publike.
(2) Të mira audiovizuele konsiderohen edhe materialet
përcjellëse që kanë të bëjnë me fotografitë lëvizëse, siç
janë dokumentacioni i shkruar, skenarët, librat për incizim,
skicat skenografike dhe kostumografike, kostumet,
rekuizitat skenografike, mikrofilmat, fotografitë, sllajdet,
posterët dhe materiali tjetër propagandues, si dhe
ekzemplari i detyrueshëm që dërgohet në institucionin
kompetent amë”.
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Neni 5
Pas nenit 32, shtohet neni i ri 32 – a si vijon:
“Pasuri nacionale”
Neni 32-a
(1) Pasuri nacionale sipas këtij ligji, marrëveshjeve të
ratifikuara ndërkombëtare dhe dispozitave të Unionit
Evropian, janë të mirat që i takojnë ndonjërit nga llojet e
trashëgimisë së tundshme kulturore, nga nenet 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 dhe 23 të këtij ligji, përkatësisht që
paraqesin:
1. Sendet arkeologjike më të vjetra se 100 vjet, që
rrjedhin nga hulumtimet dhe zbulimet tokësore ose
nënujore, vendzbulimet arkeologjike dhe përmbledhjet
arkeologjike;
2. Elementet që janë pjesë përbërëse të monumenteve
artistike, historike ose religjioze, që kanë qenë të ndara dhe
janë më të vjetra se 100 vjet;
3. Pikturat dhe punimet e piktorëve të ndryshme nga
ato të përfshira në pikat 4 dhe 5 të këtij paragrafi, që në
tërësi janë punuar me dorë, në çfarëdo teknike ose
materiali, më të vjetra se 50 vjet;
4. Akuarelet, guashet dhe pastelet që në tërësi janë të
punuara me dorë, në çfarëdo materiali, më të vjetra se 50
vjet;
5. Mozaikët nga të gjitha materialet të punuara me
dorë, të ndryshme nga ato të përfshira në pikat 1 dhe 2 të
këtij paragrafi, si dhe vizatimet e punuara në çfarëdo
teknike ose materiali, më të vjetra se 50 vjet;
6. Gravurat, grafikat, serigrafitë dhe litografitë
origjinale, me pllaka përkatëse dhe posterë origjinalë, më
të vjetër se 50 vjet;
7. Skulpturat dhe bustet origjinale, dhe kopjet e punuara
në procedurën e njëjtë si origjinali, përveç atyre të përfshira
në pikën 1 të këtij paragrafi, më të vjetra se 50 vjet;
8. Fotografitë, filmat dhe negativët e tyre, dhe
regjistrimet origjinale të zërit, më të vjetra se 50 vjet;
9. Inkunabulat dhe dorëshkrimet, si dhe hartat
gjeografike dhe partiturat muzikore, veç e veç ose në
përmbledhje, më të vjetra se 50 vjet;
10. Librat më të vjetra se 100 vjet, veç e veç ose në
përmbledhje;
11. Hartat e botuara gjeografike, më të vjetra se 100
vjet;
12. Lënda arkivore ose çfarëdo pjese e saj, nga çfarëdo
lloji ose mediumi, më të vjetra se 50 vjet;
13. Vizatimet, skicat dhe maketet arkitektonike,
shkencore dhe inxhinierike, më të vjetra se 50 vjet;
14. Përmbledhjet numizmatike, filatelike, etnografike
dhe historike, ose sendet e veçanta nga përmbledhjet e
atilla, më të vjetra se 50 vjet;
15. Mjetet e transportit dhe pjesët e tyre, më të vjetra se
75 vjet;
16. Antikitete të tjera më të vjetra se 50 vjet, që nuk
janë përfshirë në pikat 1-15 të këtij paragrafi (lojëra, sende
prej qelqi, sende prej ari, argjendi, argjile dhe qeramike,
mobile dhe prodhime të tjera prej druri, metali, instrumente
muzikore, orë dhe pjesë të tyre, armët, municioni,
eksplozivi dhe pajisja ushtarake, prodhime prej tekstili,
uniforma, veshje, punime të qëndisura, qilima, tapiceri,
pajisja optike, fotografike dhe filmike, veglat, makinat,
instrumentet matëse, veglat ndihmëse arsimore, pajisja
mjekësore, sendet teknike dhe zejtare dhe sende të tjera që
nuk janë shënuar në mënyrë të veçantë);
(2) Të dhënat nga paragrafi (1) i këtij neni,
konsiderohen si pasuri nacionale, nëse:
1) Janë të mbrojtura si trashëgimi kulturore me rëndësi
të veçantë, ose janë të shpallura si trashëgimi kulturore me
rëndësi;
2) Janë regjistruar në librin e inventarit, si pjesë e
përmbledhjes publike, me të cilën udhëheq institucioni
publik muzeor, i bibliotekës ose kinotekës ose Arkivi;
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3) Paraqesin pjesë të pajisjes së objekteve të mbrojtura
fetare, ose përmbledhje sakrale e mbrojtur, e bashkësisë së
caktuar fetare;
4) Konfirmohet se kanë vlerë arkeologjike, historike,
artistike ose vlerë tjetër kulturore ose shkencore për
Republikën e Maqedonisë, për arsye se janë:
- vepër artisti, dizajnuesi ose krijuesi, që është me
rëndësi për sferën e caktuar nga kultura në Republikën e
Maqedonisë;
- prodhim i kreativitetit vendas, përkatësisht dijes;
- karakteristike nga aspekti i trashëgimisë kulturore
nacionale;
- të lidhura me personin, dukurinë ose ngjarjen me rëndësi
për historinë nacionale të Republikës së Maqedonisë dhe të
bashkësive në Republikën e Maqedonisë;
- të lidhura me monument, tërësi monumentesh, rajon
kulturor ose mjedis tjetër kulturor me rëndësi ose të mira
folklorike, dhe
- të rralla, të rrezikuara ose do të bëhen të rralla në
territorin e Republikës së Maqedonisë”.
Neni 6
Në nenin 40, paragrafi (3) pas fjalisë së parë shtohet
fjali e re si vijon: “Nëse poseduesi nuk paraqet mendim në
afat prej 15 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës për
mendim, konsiderohet se është dhënë mendim pozitiv.”
Neni 7
Pas nenit 42 shtohet neni i ri 42 – a, si vijon:
“Aktvendimi për përcaktimin e pasurisë nacionale”
Neni 42-a
(1) Aktvendimi për përcaktimin e pasurisë nacionale,
merret në rastet nga neni 32-a paragrafi (2) pika 4 e këtij
ligji, për antikitete dhe sende të tjera të koleksioneve,
mbrojtja e të cilave nuk është konstatuar në mënyrë tjetër
të përcaktuar me këtë ligj, kur ato janë:
- lëndë e kërkesës për eksport ose nxjerrje jashtë
vendit;
- në mënyrë të paligjshme të dërguara nga territori i
Republikës së Maqedonisë, dhe janë lëndë e restitucionit,
përkatësisht kthimit;
(2) Aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni, e
miraton Drejtoria për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore,
me detyrë zyrtare ose me kërkesën e institucionit
kompetent publik për mbrojtjen, përkatësisht personi
juridik i autorizuar, për kryerjen e punëve të mbrojtjes së të
mirave të fonotekës.
(3) Aktvendimi nga paragrafi (1) i këtij neni, e ka
veprimin e aktit për shpalljen e trashëgimisë kulturore me
rëndësi.
(4) Ankesa kundër aktvendimit për përcaktimin e
pasurisë nacionale, nuk e ndalon zbatimin e aktvendimit.”
Neni 8
Në nenin 55, paragrafi (1) ndryshon si vijon:
“Me hulumtime arkeologjike sipas këtij ligji,
nënkuptohen:
- gërmimet arkeologjike (gërmimi sistematik, gërmimi i
mbrojtur dhe gërmimi i sondazhit);
- kontrollet arkeologjike të terrenit (reambulacioni dhe
rekognoscimi);
- metodat jodestruktive (aeroarkeologjia, hulumtimet
gjeofizike dhe hulumtimet gjeoradare ) dhe
- hulumtimet nënujore.”
Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:
(2) “Hulumtimet arkeologjike kryhen në bazë të lejes
nga Drejtoria”.
Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3), numri “(1)”
zëvendësohet me numrin “(2)”, ndërsa fjala “përcaktohet”
zëvendësohet me fjalën “konfirmohet”, ndërsa pas fjalëve:
“bartësi i lejes” shtohen fjalët: “udhëheqësi profesional për
hulumtime arkeologjike”.
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Në paragrafin (3) dhe (4) që bëhen paragrafë (4) dhe
(5), numri “(1)” zëvendësohet me numrin “(2)”.
Në paragrafin (5) i cili bëhet paragrafi (6), numri “(4)”
zëvendësohet me numrin “(5)”.
Neni 9
Në nenin 56, paragrafi (1) ndryshon si vijon:
“Bartës i lejes për hulumtime arkeologjike, mund të
jetë personi vendas fizik ose juridik, që i plotëson kushtet
për aftësi profesionale, për kryerjen e llojit përkatës të
hulumtimeve arkeologjike, dhe i plotëson kushtet e tjera
për marrjen e lejes. Me përjashtim, të përcaktuar në nenin
57 paragrafi (2) të këtij ligji, bartës i lejes mund të jetë
personi i huaj juridik”.
Në paragrafin (2) pika 3, fjalët: “një hulumtues të
autorizuar”, zëvendësohen me fjalët: “një person
profesional me statusin e udhëheqësit profesional për
hulumtime arkeologjike”.
Në paragrafin (2) pika 4, fjalët: “hulumtuesit të
autorizuar”, zëvendësohen me fjalët: “udhëheqësit
profesional për hulumtime arkeologjike”.
Në paragrafin (3) fjalët: “hulumtuesit të autorizuar”,
zëvendësohen me fjalët: “udhëheqësit profesional për
hulumtime arkeologjike”.
Paragrafi (4), ndryshon si vijon:
“Udhëheqës profesional për hulumtime arkeologjike
(në tekstin e mëtejmë: “udhëheqës profesional”) sipas
paragrafit (2) pikat 3 dhe 4 dhe paragrafit (3) të këtij neni,
konsiderohet personi që ka përgatitje sipërore profesionale,
historian i diplomuar i artit me arkeologji dhe arkeolog i
diplomuar, përvojë të evidentuar në organizimin e
hulumtimeve dhe së paku 12 muaj përvojë të evidentuar, të
fituar në pjesëmarrjen e hulumtimeve të terrenit pas
diplomimit. Udhëheqës profesional mund të jetë vetëm
shtetasi i Republikës së Maqedonisë.
Paragrafi (5), ndryshon si vijon:
“Drejtoria për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, gjatë
dhënies së lejes për hulumtime arkeologjike, konfirmon
nëse personi që është paraqitur për udhëheqës profesional, i
plotëson kushtet e përcaktuara në nenin 56 paragrafi (4) të
këtij ligji.”
Paragrafët (6) dhe (7) fshihen.
Neni 10
Neni 57 paragrafi (1), ndryshon si vijon:
“Organizatat ndërkombëtare nga sfera për mbrojtjen,
institucionet e huaja shkencore dhe punëtorët e veçantë të
huaj nga sfera e arkeologjisë, mund të marrin pjesë në
hulumtimet arkeologjike, vetëm nëse punët i kryejnë në
bashkëpunim me personat juridikë nga neni 56 paragrafi
(2) pikat 1 dhe 2, dhe në kushtet e përcaktuara me
marrëveshjen e lidhur ndërmjet tyre.”
Në paragrafin (5) fjalët: “udhëheqësin e hulumtimeve”
zëvendësohen me fjalët: “udhëheqësin profesional”.
Neni 11
Në nenin 58 paragrafi (1) pika 1, pas numrit “57”,
shtohen fjalët: “paragrafit (2) dhe (3)”.
Në pikën 2 fjalët: “planin themelori” zëvendësohet me
fjalën “programin".
Pika 3, ndryshon si vijon:
“Të dhënat për personat profesionalë, që marrin pjesë
në hulumtim”.
Pas paragrafit (1), shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:
“(2) Nëse bartësi i lejes dhe udhëheqësi profesional
janë persona të ndryshëm, dorëzohet edhe marrëveshja për
rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të tyre.”
Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3), në fund të
fjalisë pas fjalës “hulumtimet”, shtohen fjalët: “me të cilën
rregullohet ruajtja e përkohshme e të dhënave deri në
dorëzimin e tyre në institucionin kompetent muzeor, nga
neni 61 paragrafët (1), (2) dhe (6) të këtij ligji.
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Në paragrafin (3), i cili bëhet paragraf (4), fjala
“marrëveshje” zëvendësohet me fjalën “dokument”.
Paragrafi (4) bëhet paragraf (5).
Neni 12
Në titullin e nenit 59 pas fjalëve: "bartësit të lejes”
shtohen fjalët: "dhe udhëheqësit profesional".
Në nenin 59 paragrafi (1), fjalët: “bartësi i lejes”
zëvendësohen me fjalët: “udhëheqësi profesional”.
Në paragrafin (1) pas pikës 4, shtohen katër pika të reja
5, 6, 7 dhe 8, si vijojnë:
“5. t’i kryejë gërmimet arkeologjike, në pajtim me lejen
e lëshuar”,
6. të zbatojë metodologji përkatëse,
7. të ketë kujdes që të mos shkaktojë dëm, ose të
shkaktojë rrezik të drejtpërdrejtë për dëmtimin ose
shkatërrimin e gërmimeve, dhe
8. të veprojë në pajtim me normat etike, në sferën e
mbrojtjes.”
Pikat 5 dhe 6, bëhen pika 9 dhe 10.
Në paragrafin (2) pas fjalës “hulumtime”, shtohen
fjalët: "me propozimin e udhëheqësit profesional".
Në paragrafin (2) pika 2, fjalët: “nuk konservohet,
përkatësisht prezantohet” zëvendësohen me fjalët: “sipas
rezultateve të gërmimeve nuk do të jetë lëndë e
konservimit përkatësisht prezantimit të mëtejmë”.
Në paragrafin (3) pas fjalës “hulumtime” shtohen fjalët:
“dhe udhëheqësi profesional”, ndërsa fjalët: “është i
obliguar”, zëvendësohen me fjalët: “janë të obliguar”.
Në pikën 1 fjala “paraqesë” zëvendësohen me fjalën
“paraqesin”.
Pika 2, ndryshon si vijon:
“Në afat prej një viti, në Drejtori ta dorëzojnë
ekzemplarin e dokumentacionit nga gërmimet e kryera
arkeologjike”.
Në pikën 3 dhe 4 fjala “paraqesë” zëvendësohet me
fjalën “paraqesin”.
Neni 13
Në nenin 60 paragrafi (1), pas fjalëve: "nëse bartësi i
lejes”, shtohen fjalët: "ose udhëheqësi profesional".
Paragrafi (2) ndryshon, si vijon:
“Nëse në afatin nga paragrafi (1) i këtij neni, bartësi i
lejes ose udhëheqësi profesional nuk i plotëson kushtet për
vazhdimin e hulumtimeve arkeologjike, si dhe në rast të
rrezikut të drejtpërdrejtë për gërmimet, Drejtoria me
aktvendim do ta heqë lejen e lëshuar.”
Neni 14
Në nenin 61 paragrafi (6) pas fjalëve: "janë kryer
hulumtime”, shtohen fjalët: "ose në institucion tjetër publik
muzeor".
Neni 15
Në nenin 62 paragrafi (2) pika 3, fjalët: “udhëheqësi i
hulumtimeve” zëvendësohen me fjalët: “udhëheqësi
profesional”.
Neni 16
Në nenin 70 paragrafi (4), ndryshon si vijon:
“Nëse për të mirën e caktuar të patundshme, nuk është
miratuar akt për mbrojtje, e për të cilën ekzistojnë
predispozita të bazuara se duhet të miratohet akti për
mbrojtje, përkatësisht akti për mbrojtje është në procedurën
e miratimit, miratuesi i planit mund të bëjë ndryshimin e
planit, dhe të përcaktojë regjim tjetër të rregullimit
hapësinor, nëse në afat prej një viti organi kompetent nuk e
miraton aktin për mbrojtje.”
Neni 17
Në nenin 74 paragrafi (1) pas fjalëve: "akti sipas ligjit”,
shtohen fjalët: "ose në plan nuk janë inkorporuar bazat për
mbrojtje-konservim".
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Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:
“(3“) Kushtet për mbrojtje konservim nga paragrafi (1)
i këtij neni, paraqesin bazë për përpilimin e projektit
ideor”.
Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5).
Në paragrafin (5) i cili bëhet paragrafi (6), numri “(4)”
zëvendësohet me numrin “(5)”.
Neni 18
Titulli i nenit 75 “Pajtimi dhe mendimi për mbrojtje
konservim” ndryshon si vijon: “Leja paraprake për
mbrojtje konservim”.
Në nenin 75 paragrafi (1) fjalët: “jep pëlqim për
mbrojtje-konservim, në dokumentacionin e projektit dhe
dokumentacionin tjetër teknik”, zëvendësohen me fjalët:
“lëshon leje paraprake për mbrojtje-konservim”.
Paragrafi (2) fshihet.
Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (2), fjalët: “Pëlqimi
nga paragrafi (1) dhe mendimi nga paragrafi (2)”
zëvendësohen me fjalët: “Leja paraprake për mbrojtjekonservim nga paragrafi (1) i këtij neni”.
Në paragrafin (4) që bëhet paragraf (3), numri “(3)”,
zëvendësohet me numrin “(2)”, ndërsa fjala “pajtimit”
zëvendësohet me fjalët: “Lejes paraprake për mbrojtje
konservim”.
Neni 19
Në nenin 85 paragrafi (3) fjala “kryesor” zëvendësohet
me fjalët: “ideor dhe themelor”.
Paragrafi (4), ndryshon si vijon:
“Projekti ideor përpilohet detyrimisht, në pajtim me
dispozitat e përgjithshme për projektimin e objekteve.”
Neni 20
Në nenin 96 paragrafi (1) pas fjalëve: “e mira”, vihet
presje dhe shtohen fjalët: “duke përfshirë edhe pasurinë
nacionale”, ndërsa fjala “pëlqim” zëvendësohet, me fjalën
“leje”.
Në paragrafin (2) fjala “Pëlqim” zëvendësohet me
fjalën “Leje”, ndërsa në fjalinë e dytë të paragrafit të njëjtë,
fjala “Pëlqimi” zëvendësohet me fjalën “Leja” dhe pas
fjalës “kërkesës” shtohen fjalët: “në formular të
përcaktuar”.
Në paragrafin (3) pas pikës në fund të fjalisë, shtohet
fjalia e re, si vijon: “Sipas nevojës me kërkesën e
Drejtorisë, parashtruesi i kërkesës është i obliguar që ta
mundësojë prezantimin fizik të së mirës që duhet të
nxirret”.
Në paragrafin (4) fjala “pëlqimin” zëvendësohet me
fjalën "lejen”.
Pas paragrafit 4, shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:
“(5) Leja nga paragrafi (1) i këtij neni, lëshohet në
formular të përcaktuar, dhe si:
1. Leje standarde për nxjerrje, për send të veçantë ose
grup sendesh, që vazhdon në afatin e përcaktuar në lejen në
fjalë, por jo më gjatë se 12 muaj nga dita e lëshimit;
2. Leje e hapur speciale për nxjerrje, për nxjerrje të
shumëfishtë të sendit të caktuar, pronari apo poseduesi
tjetër i të cilit, do ta shfrytëzojë ose ekspozojë sendin e
atillë, me afat të vlefshmërisë, më së shumti pesë vjet nga
dita e lëshimit;
3. Leje e përgjithshme e hapur për nxjerrje, për sende
që janë pjesë e përmbledhjes publike, me afat vlefshmërie
më së shumti pesë vjet nga dita e lëshimit”.
Në paragrafin (5) që bëhet paragraf (6), fjala “pëlqimit”
zëvendësohet me fjalën "lejes”.
Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).
Neni 21
Në nenin 97 paragrafi (1) pas presjes, para fjalës
“mundet”, shtohet fjalët: “me përjashtim të asaj që paraqet
pasuri nacionale”, ndërsa fjala “pëlqimit” zëvendësohet,
me fjalën “lejes”.
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Në paragrafin (2) fjala “Pëlqim” zëvendësohet me
fjalën "Leje”.
Në paragrafin (3) pika 2 fjala “pëlqim” zëvendësohet
me fjalën "leje”.
Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:
“(4) Leja nga paragrafi (1) i këtij neni, lëshohet në
formular të përcaktuar dhe ka vlefshmëri së paku
dymbëdhjetë muaj nga dita e lëshimit. Nëse afati kalon pa
qenë e shfrytëzuar, bartësi i lejes është i detyruar që të
njëjtën t’ia kthejë organit që e ka lëshuar”.
Paragrafi (4) bëhet paragraf (5).
Në paragrafin (5) që bëhet paragraf (6), numri “(4)”,
zëvendësohet me numrin “(5)”, ndërsa pas fjalës “eksportit”
shtohen fjalët: “nuk paraqet pasuri nacionale dhe”.
Në paragrafin (6) që bëhet paragraf (7), numri “(4)”,
zëvendësohet me numrin “(5)”, ndërsa fjalët: “mbrojtje të
përkohshme” zëvendësohen me fjalët: “përcaktimin e
pasurisë nacionale”.
Në paragrafin (7) që bëhet paragraf (8), numrat “(4),
(5) dhe (6)” zëvendësohen me numrat “(5), (6) dhe (7)”.
Paragrafi (8) bëhet paragraf (9).
Neni 22
Pas nenit 97 shtohet neni i ri 97 – a, si vijon:
“Dispozita të veçanta”
Neni 97-a
(1) Lejet dhe certifikatat për nxjerrje dhe eksport nga
nenet 96 paragrafi (1) dhe 97 paragrafi (1), (5) dhe (8) të
këtij ligji, lëshohen dhe shfrytëzohen në pajtim me këtë ligj
dhe dispozitat e Unionit Evropian.
(2) Formën dhe përmbajtjen e formularëve të lejeve
dhe certifikatave nga paragrafi (1) i këtij neni, dhe
mënyrën e lëshimit të lejeve dhe certifikatave, i përcakton
ministri i Kulturës.
(3) Përdorimi i lejeve dhe certifikatave nga paragrafi
(1) i këtij neni, nuk ka ndikim ndaj obligimeve të lidhura
me procedurat doganore për eksport ose dokumentet
përcjellëse.
(4) Shpenzimet lidhur me kërkesat (lutjet), për lëshimin
e lejeve dhe certifikatave nga paragrafi (1) i këtij neni, i
bart parashtruesi i kërkesës.”
Neni 23
Në nenin 98 paragrafi (1), fjalët: “pëlqim të lëshuar”
zëvendësohen me fjalët: “leje të lëshuar”.
Neni 24
Në nenin 100 paragrafi (2) pika 2, pas presjes para
fjalëve: “në pajtim” shtohen fjalët: “përkatësisht padi në
gjyqet kompetente të shteteve të tjera”.
Në paragrafin (4) pas fjalës "pika" shtohen numri "1 dhe".
Në paragrafin (5) pas presjes, para fjalëve: “duke
llogaritur” shtohen fjalët: “në vendin dhe prej vendit anëtar
të Unionit Evropian, përkatësisht në afatin prej tre vjetësh,
në vendin dhe prej vendit tjetër.
Në paragrafin (5) pika 1 pas fjalës “vjet” shtohen fjalët:
“në vendin dhe prej vendit anëtar të Unionit Evropian,
përkatësisht 50 vjet, në vendin dhe prej vendit tjetër, duke
llogaritur”.
Në paragrafin (5) pika 2 pas fjalës “publike” shtohen
fjalët: “ose sakrale”, ndërsa në fund pika zëvendësohet me
presje dhe shtohen fjalët: “përveç në vendet ku procedurat
nuk i nënshtrohen afatit kohor, ose me marrëveshje
bilaterale është përcaktuar afati më i gjatë se 75 vjet”.
Neni 25
Pas nenit 100 shtohen tre nene të reja 100-a, 100-b dhe
100-v, si vijojnë:
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“Kthimi i të mirave të eksportuara në mënyrë të
paligjshme nga territori i Republikës së Maqedonisë, që
gjenden në territorin e vendit anëtar të Unionit Evropian
Neni 100-a
(1) Dispozitat nga neni 100 të këtij ligji në mënyrë
përkatëse zbatohen në kthimin e të mirave të eksportuara
në mënyrë të paligjshme nga territori i Republikës së
Maqedonisë, që gjenden në territorin e vendit - anëtar të
Unionit Evropian, nëse me këtë apo tjetër ligj nuk është
përcaktuar ndryshe.
(2) Republika e Maqedonisë nga vendi - anëtar i
Unionit Evropian mund të kërkojë kthimin e të mirave të
eksportuara në mënyrë të paligjshme, e cila:
1) para ose pas mënjanimit të saj ligjor nga territori i
Republikës së Maqedonisë është e mbrojtur si pasuri
nacionale, dhe e cila
2) i takon njërit prej llojeve të të mirave nga neni 32-a
paragrafi 1 i këtij ligji ose nuk u takon atyre, por paraqet
pjesë përbërëse të:
- përmbledhjes publike të regjistruar në librin e
inventarit të institucionit publik të muzeut, kinotekës ose
Arkivit, dhe
- pajisjes ose përmbledhjes së bashkësisë fetare.
(3) Vendim për ngritjen e procedurës për kthimin e të
mirave nga paragrafi (2) të këtij neni, merr ministri i
Kulturës dhe së bashku me dokumentacionin
gjithëpërfshirës (dosjen) ia dërgon Prokurorisë Publike të
Republikës së Maqedonisë.
(4) Procedura për kthimin e të mirave të eksportuara në
mënyrë të paligjshme ngrihet drejtpërsëdrejti para gjykatës
kompetente të vendit - anëtar të Unionit Evropian, me
parashtrimin e padisë përkatësisht propozimit kundër
personit që e zotëron, me bashkëngjitjen e:
1) dokumentit në të cilin është dhënë përshkrim i
detajuar dhe të dhënat për identifikimin e të mirës kthimi i
së cilës kërkohet;
2) deklaratën nga Ministria e Kulturës se bëhet fjalë për
të mirën e mbrojtur; dhe
3) deklaratën nga Drejtoria për mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore se bëhet fjalë për të mirën e
eksportuar në mënyrë të paligjshme.
(5) Ministria e Kulturës është e detyruar që për
procedurën e ngritur gjyqësore menjëherë ta njoftojë organin
qendror për koordinim të restitucionit të vendit - anëtar të
Unionit Evropian nga i cili kërkohet kthimi i të mirës.
Kthimi i të mirave të eksportuara në mënyrë të
paligjshme nga vendi - anëtar i Unionit Evropian që
gjenden në territorin e Republikës së Maqedonisë
Neni 100-b
(1) Dispozitat nga neni 100 të këtij ligji në mënyrë
përkatëse zbatohen për kthimin e të mirave të eksportuara
në mënyrë kundërligjore nga territori i vendit - anëtar i
Unionit Evropian që gjenden në territorin e Republikës së
Maqedonisë, nëse me këtë apo ligj tjetër nuk është
përcaktuar ndryshe.
(2) Vendi - anëtar i Unionit Evropian në procedurën e
përcaktuar me këtë ligj mund të kërkojë kthimin e të mirës
së eksportuar në mënyrë të paligjshme, e cila gjendet në
territorin e Republikës së Maqedonisë, e cila:
1) para ose pas mënjanimit të saj kundërligjor nga
territori i saj është e mbrojtur si pasuri nacionale me vlerë
artistike, historike ose arkeologjike, e cila
2) bën pjesë në njërin nga llojet e të mirave të parapara
në Aneksin e Direktivës së Këshillit 93/7/BEE nga 15
marsi 1993 për kthimin e të mirave kulturore të marra nga
territori i vendit - anëtar ose nuk u përket atyre por paraqet
pjesë përbërëse të:
- përmbledhjes publike me të cilën administrojnë
muzetë, bibliotekat ose arkivat e vendit - anëtar; dhe
inventarëve të shoqërive fetare të vendit - anëtar.
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(3) Vendi - anëtar Ministrisë së Kulturës së Republikës së
Maqedonisë mund t’i paraqesë kërkesë për gjetjen e të mirave
të caktuara nga paragrafi (2) të këtij neni dhe për përcaktimin
e identitetit të personit i cili e posedon të mirën e kërkuar. Pas
pranimit të kërkesës së atillë Ministria e Kulturës vepron në
kuptimin e nenit 100 paragrafi (3) të këtij ligji.
(4) Procedura për kthimin e të mirës nga paragrafi (2)
të këtij neni ngrihet drejtpërsëdrejti para gjykatës
kompetente, me parashtrimin e propozimit dhe të dëshmive
të nevojshme nga neni 100 paragrafi (7) të këtij ligji.
(5) Pas pranimit të njoftimit për ngritjen e procedurës,
Ministria e Kulturës së Republikës së Maqedonisë për atë i
lajmëron organet qendrore për koordinim të restitucionit të
vendeve tjera - anëtare të Unionit Evropian.
(6) Gjykata kompetente do të urdhërojë kthimin e të
mirës së kërkuar, nëse vërteton se:
1) propozimi është paraqitur në afatin nga neni 100
paragrafi 5 të këtij ligji;
2) bëhet fjalë për të mirën nga paragrafi 2 i këtij neni;
3) ajo është eksportuar në mënyrë të paligjshme nga
territori i vendit - anëtar; dhe
4) eksporti kundërligjor ka qenë i kryer pas afatit nga
neni 100-v paragrafi (2) i këtij ligji.
(7) Me vendimin me të cilin pranohet propozimi për
kthimin gjykata vendos dhe për dëmshpërblimin e
poseduesit të së mirës së kërkuar.
(8) Dëmshpërblimin në para nga paragrafi (7) të këtij
neni vendi - anëtar e deponon në gjykatë dhe e njëjta do t’i
dërgohet kundërshtarit në procedurën kur nga Ministria e
Kulturës së Republikës së Maqedonisë gjykata do të marrë
njoftim se e mira e kërkuar i është dorëzuar vendit - anëtar.
(9) Kundërshtari në procedurë është i detyruar që të
mirën e kërkuar ta dorëzojë në afat prej tri ditësh pas
deponimit të shumës për dëmshpërblim në para nga
paragrafi (8) të këtij neni.
Dispozita të veçanta
Neni 100-v
(1) E mirë e eksportuar në mënyrë kundërligjore në
kuptimin e neneve 100, 100-a dhe 100-b të këtij ligji
llogaritet e mira, e cila:
1) nga territori i Republikë së Maqedonisë, përkatësisht
vendi -anëtar i Unionit Evropian është çuar në kundërshtim
me dispozitat e tij për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore,
përkatësisht në kundërshtim me rregullat e Unionit
Evropian për eksportin e të mirave kulturore; dhe
2) nuk është kthyer deri në skadimin e afatit të
përcaktuar për nxjerrjen, përkatësisht eksportin e
përkohshëm.
(2) Kthim në kuptimin e neneve 100-a dhe 100-b të
këtij ligji, mundet të kërkohet për të mirë që është nxjerrë
në mënyrë kundërligjore nga territori i Republikës së
Maqedonisë, përkatësisht vendi - anëtar i Unionit Evropian
pas 31.12.1992.
(3) Procedurat për restitucion, përkatësisht për kthimin
në bazë të dispozitave të këtij ligji nuk ndikojnë mbi
procedurat civile ose penale që mundet të ngrihen nga ana
e shtetit të interesuar ose pronarit, përkatësisht zotëruesit të
së mirës së vjedhur të eksportuar në mënyrë kundërligjore.
(4) Dispozitat nga nenet 100-a dhe 100-b të këtij ligji
në mënyrë përkatëse zbatohen dhe në raport me
restitucionin, përkatësisht kthimin e të mirave të mbrojtura
nga dhe ndaj vendeve që nuk janë anëtare të Unionit
Evropian, nëse nuk janë në kundërshtim me afatet dhe
kushtet e tjera nga neni 100 të këtij ligji.
Neni 26
Në nenin 153 paragrafi (1), paragrafi (2) pika 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9 dhe 10 paragrafi (3) pika 3 fjala ''kinotekës''
zëvendësohet me fjalën ''audio-vizual''.
Neni 27
Në nenin 163 pika 3 fjalët: ,,veprimtari kinoteke''
zëvendësohen me fjalët: ''veprimtaria për mbrojtjen e të
mirave audio-vizuale''.

Стр. 14 - Бр. 115

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Neni 28
Titulli i Kreut ''Dispozita ndëshkuese'' zëvendësohet me
titullin ''Dispozita për kundërvajtje''
Në nenin 172 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si
vijon: Gjobë në shumë prej 6000 deri në 8 000 euro me
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje
personit juridik që: ".
Në nenin 1, numri “(1)” zëvendësohet me numrin “(2)”.
Pika 3 ndryshohet si vijon:
''Nuk fiton leje paraprake mbrojtëse konservatore të
projektit ideor për trashëgimi të palëvizshme kulturore.
Paragrafët (2), (3), (4) dhe (5) ndryshohen si vijojnë:
“(2) Gjobë në shumë prej 1 500 deri në 2 000 euro me
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje
nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik''
(3) Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 4 000 euro me
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje
nga paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 dhe 17 të këtij ligji edhe tregtarit individ.
(4) Gjobë në shumë prej 800 deri në 1 000 euro me
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje
nga paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 dhe 17 të këtij ligji edhe personit fizik''.
(5) 'Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 2, 5, 9,
10, 11, 12 dhe 13 të këtij neni personit juridik mundet t'i
kumtohet masë e veçantë për kundërvajtje konfiskim i
sendeve që paraqesin të mirë të mbrojtur të lëvizhme e cila
është fituar me kryerjen e kundërvajtjes.''
Pas paragrafit (5), shtohet paragrafi i ri (6) si vijon:
“(6) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 2, 5, 9,
10, 11, 12 dhe 13 të këtij neni personit fizik mundet t'i
kumtohet masë e veçantë për kundërvajtje konfiskim i
sendeve që paraqesin të mirë të mbrojtur të lëvizshme e
cila është fituar me kryerjen e kundërvajtjes.''
Paragrafi (6), i cili bëhet paragraf (7), ndryshohet si
vijon:
''(7) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 1, 3, 4, 6,
7, 8 dhe 14 të këtij neni personin juridik mundet t'i
kumtohet sanksion ndalesë e përkohshme për kryerjen e
veprimtarisë së caktuar në kohëzgjatje prej gjashtë muaj
deri në dy vjet.''
Neni 29
Në nenin 173 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si
vijon: “Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro me
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje
personit juridik që:
Pikat 1, 2, 3 dhe 4 shlyhen.
Pikat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dhe 31 bëhen pika
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ,16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dhe 27.
Paragrafët (2), (3), (4) dhe (5) ndryshohen si vijon:
“(2) Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro me
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje
nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.
(3) Gjobë në shumë prej 1 500 deri në 3 000 euro me
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje
nga paragrafi 1 i këtij neni edhe tregtarit individual.
(4) Gjobë në shumë prej 500 deri në 700 euro me
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje
nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit fizik.
(5) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) pikat 9, 17, 19,
21, 22 të këtij neni personit juridik mundet t'i kumtohet
masë e veçantë për kundërvajtje konfiskim i sendeve që
paraqesin të mirë të mbrojtur të lëvizshme e cila është
fituar me kryerjen e kundërvajtjes.''
Pas paragrafit (5), shtohet paragrafi i ri 6, si vijon:
“(6) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 9, 17, 19,
21, 22 të këtij neni personit fizik mundet t'i kumtohet
masë e veçantë për kundërvajtje konfiskim i sendeve që
paraqesin të mirë të mbrojtur të lëvizshme e cila është
fituar me kryerjen e kundërvajtjes.''
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Paragrafi (6), i cili bëhet paragraf (7), ndryshohet si
vijon:
''(7) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4,
5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 dhe 20 personit juridik
mundet t'i kumtohet sanksion ndalesë e përkohshme për
kryerjen e veprimtarisë së caktuar në kohëzgjatje prej
gjashtë muaj deri në dy vjet.''
Neni 30
Pas nenit 173 shtohet neni i ri 173-a, si vijon:
“Neni 173-a
(1) Gjobë në shumë prej 500 deri në 700 euro me
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje
edhe personit fizik që:
1) nuk mban dokumentacion të rregullt dhe evidencë
për hulumtimet arkeologjike dhe masat për mbrojtje që i
ndërmerr (neni 59 paragrafi (1) pika 1),
2) nuk siguron ruajtjen dhe mirëmbajtjen e
vendzbulimit arkeologjik dhe gjetjet (neni 59 paragrafi (1)
pika 2);
3) nuk ndërmerr masa përkatëse dhe gjetjet i lë të
zbuluara ose ekspozuara gjatë gjurmimeve arkeologjike
(neni 59 paragrafi 1 pika 3);
4) nuk ushtron ose organizon kryerjen e punëve
konservatore në vendzbulimin ose gjetjet për kohën e
hulumtimeve (neni 59 paragrafi (1) pika 4);
5) nuk i kryen gjurmimet arkeologjike në pajtim me
lejen e lëshuar (neni 59 paragrafi (1) pika 5);
6) gjatë gjurmimeve arkeologjike nuk zbaton
metodologji përkatëse (neni 59 paragrafi (1) pika 6); dhe
7) shkakton dëm ose shkakton rrezik për dëmtimin ose
shkatërrimin e gërmimeve (neni 59 paragrafi (1) pika 7).
(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni
personit fizik mundet t'i kumtohet masë e veçantë për
kundërvajtje konfiskim i sendeve që paraqesin të mirë të
mbrojtur të lëvizshme e cila është e fituar me kryerjen e
kundërvajtjes.''
(3) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) personit fizik
mundet t'i kumtohet sanksion ndalesë për kryerjen e
veprimtarisë së caktuar në kohëzgjatje prej gjashtë muaj
deri në dy vjet.
Neni 31
Në nenin 174 paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 2000 euro me kundërvlerë në denarë,
do t’i kumtohet për kundërvajtje personit juridik që:”.
Në nenin 5 pas fjalës “pikë” numri “(5)” zëvendësohet
me numrin “(9)”.
Në nenin 6 pas fjalës “pikë” numri “(6)” zëvendësohet
me numrin “(10)”.
Paragrafët (2), (3), (4) dhe (5) ndryshohen si vijon:
“(2) Gjobë në shumë prej 1 000 euro me kundërvlerë
në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje nga paragrafi 1
i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik''.
(3) Gjobë në shumë prej 1 300 me kundërvlerë në
denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje nga paragrafi 1
pikat 8, 9, 10, 11 dhe 18 të këtij neni edhe tregtarit individ.
(4) Gjobë në shumë prej 500 euro me kundërvlerë në
denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje nga paragrafi (1)
pikat 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 18 të këtij neni edhe personit fizik.
(5) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 8, 9 dhe
11 të këtij neni personit juridik mundet t'i kumtohet masë e
veçantë për kundërvajtje konfiskim i sendeve që paraqesin
të mirë të mbrojtur të lëvizshme e cila është fituar me
kryerjen e kundërvajtjes.''
Pas paragrafit (5), shtohet paragrafi i ri (6), si vijon:
''(6) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 8, 9 dhe
11 të këtij neni personit fizik mundet t'i kumtohet masë e
veçantë për kundërvajtje konfiskim i sendeve që paraqesin
të mirë të mbrojtur të lëvizshme e cila është fituar me
kryerjen e kundërvajtjes.
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Neni 32
Pas nenit 174 shtohen katër nene të reja 174-a, 174-b,
174-v dhe 174-g si vijojnë:
''Kompetencat e gjykatës
Neni 174-a
Për kundërvajtjet nga neni 172, 173 dhe 173–a të këtij
neni procedurën për kundërvajtje e mban dhe sanksion për
kundërvajtje kumton gjykata kompetente.
Organi për kundërvajtje
Neni 174-b
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 174 të këtij
ligji, procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksion për
kundërvajtje kumton organi i administratës shtetërore
kompetente për punët nga sfera e kulturës (në tekstin e
mëtutjeshëm: Organi për kundërvajtje).
(2) Procedurën për kundërvajtje nga paragrafi (1) të
këtij neni para organit për kundërvajtje e mban Komisioni
për vendosje ndaj kundërvajtjes (në tekstin e mëtutjeshëm:
Komisioni për kundërvajtje) i formuar nga ana e ministrit i
cili udhëheq me organin e administratës shtetërore
kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e kulturës.
(3) Komisioni për kundërvajtje përbëhet nga persona të
autorizuar zyrtarë të punësuar në organin e administratës
shtetërore kompetente për kryerjen e punës në sferën e
kulturës, prej të cilëve njëri e kryen funksionin e kryetarit
të Komisionit për kundërvajtje.
(4) Komisioni për kundërvajtje përbëhet nga tre anëtarë
nga të cilët:
- dy juristë të diplomuar, nga të cilët njëri me provim të
dhënë të jurisprudencës me pesë vjet përvojë pune në
sferën e tij, dhe
- një anëtar me përgatitje të lartë profesionale nga sfera
e shkencave shoqërore me pesë vjet përvojë pune në sferën
e tij.
(5) Komisioni për kundërvajtje zgjidhet në kohëzgjatje
prej tre vjetësh me të drejtë rizgjedhje të anëtarëve.
(6) Për kryetar të Komisionit për kundërvajtje mundet
të zgjidhet vetëm juristi i diplomuar.
(7) Komisioni për kundërvajtje për Organin për
kundërvajtje vendos për kundërvajtjet e përcaktuara me
këtë apo ligj tjetër dhe kumton sanksione për kundërvajtje
të përcaktuara me këtë ligj, Ligjin për kundërvajtjet
dhe/ose me ligj tjetër.
(8) Përveç anëtarëve të Komisionit për kundërvajtje
ministri i cili udhëheq me organin e administratës
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
kulturës mundet të caktojë sekretar të Komisionit për
kundërvajtje i cili kryen punë administrative për
komisionin dhe zëvendës-anëtarë, të cilët me përjashtim,
marrin pjesë në punën e Komisionit për kundërvajtje në
rast të mungesës së ndonjërit prej anëtarëve.
(9) Komisioni për kundërvajtje miraton rregullore për
punën e vet .
(10) Kundër aktvendimeve të Komisionit për
kundërvajtje, për të cilat kumtohet sanksion për
kundërvajtje mundet të parashtrohet aktpadi për ngritjen e
kontestit administrativ para gjykatës kompetente.
Puna e Komisionit për kundërvajtje
Neni 174-v
(1) Anëtari i Komisionit për kundërvajtje mundet të
shkarkohet:
1) me skadimin e afatit për të cilin është emëruar si
anëtar:
2) me kërkesë të tij;
3) me plotësimin e kushteve për pension pleqërie në
pajtim me ligjin;
4) nëse i vërtetohet paaftësi e përhershme;
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5) nëse vërtetohet shkelja e dispozitave për mbajtjen e
procedurës për kundërvajtje me vendim të plotfuqishëm;
6) nëse vërtetohet shkelja e dispozitave për mbajtjen e
procedurës për kundërvajtje me vendim të plotfuqishëm;
7) nëse nuk i plotëson kushtet, obligimet të cilat dalin
nga puna në Komisionin për kundërvajtje; dhe
8) nëse nuk ka lajmëruar ekzistimin e konfliktit të
interesave për rast për të cilin vendos Komisioni për
kundërvajtje.
(2) Propozim për shkarkim të anëtarit të komisionit për
rastet nga paragrafi (1) pikat prej 3 deri në 8 të këtij neni i
parashtron kryetari i Komisionit për kundërvajtje ministrit i
cili udhëheq me organin e administratës shtetërore
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e kulturës.
(3) Komisioni për kundërvajtje ka të drejtë të nxjerr
dëshmi dhe të grumbullojë të dhëna të cilat janë të
domosdoshme për vërtetimin e kundërvajtjes, si dhe të
kryejë punë të tjera dhe ndërmarrë veprime të përcaktuara
me këtë ligj, Ligjin për kundërvajtje dhe/ose me ligj tjetër.
(4) Anëtarët e Komisionit për kundërvajtje janë të
pavarur dhe të mëvetësishëm në punën e Komisionit për
kundërvajtje dhe vendosin në bazë të njohurive të veta
profesionale dhe bindjes personale.
(5) Komisioni për kundërvajtje punon në këshill,
ndërsa vendos me shumicë votash nga numri i
përgjithshëm i anëtarëve.
(6) Komisioni për kundërvajtje mban evidencë unike
për kundërvajtjet, sanksionet e kumtuara dhe vendimet e
marra.
(7) Anëtarët e Komisionit për kundërvajtje kanë të
drejtë në shpërblim për punën e vet në Komisionin për
kundërvajtje me çka e përcakton ministri i cili udhëheq me
organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e
punës nga sfera e kulturës e cila doemos duhet të jetë e
kuptueshme dhe përkatëse në kuptimin, vëllimin e punës së
anëtarëve dhe ndërlikueshmërinë e kundërvajtjeve.
Barazimi
Neni 174-g
(1) Për kundërvajtjet në nenin 174 të këtij ligji,
inspektorët për trashëgimi kulturore, janë të obliguar që
kryerësit të kundërvajtjes t’i propozojnë procedurë për
barazim, para se të parashtrojnë kërkesë për procedurë për
kundërvajtje.
(2) Kur kryerësi i kundërvajtjes pajtohet për ngritjen e
procedurës për barazim, inspektori për trashëgimi kulturore
përpilon procesverbalin në të cilin shënohen elementet
qenësore të kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e
kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit të
kundërvajtjes dhe personat e ndodhur në vendin e ngjarjes.
(3) Në procesverbal përcaktohet mënyra në të cilën
janë mënjanuar pasojat e dëmshme nga kundërvajtja, si dhe
mënyra e tejkalimit të pasojave nga kryerja e kundërvajtjes.
(4) Inspektori për trashëgimi kulturore në procedurën
për barazim kryerësit të kundërvajtjes t'i japë urdhërpagesë.
(5) Nëse kryerësi e pranon urdhër-pagesën është i
detyruar të njëjtën ta nënshkruajë. Pranimi i urdhër-pagesës
për kryerësin e kundërvajtjes shënohet në procesverbal.
(6) Kur si kryerës i kundërvajtjes shfaqet person
juridik, procesverbali dhe urdhër-pagesë e nënshkruan në
mënyrë zyrtare, përkatësisht personi përgjegjës i cili ka
ndodhur në vendin e ngjarjes gjatë mbikëqyrjes së
inspektimit ose person tjetër zyrtar ose përgjegjës i cili ka
deklaruar se ka të drejtë ta nënshkruajë procesverbalin dhe
ta pranojë urdhër-pagesën.
(7) Deklarata nga paragrafi (6) i këtij neni shënohet në
procesverbal.
(8) Inspektorët për trashëgimi kulturore janë të detyruar
të mbajnë evidencë për procedurat e ngritura për barazim
dhe për përfundimin e tyre.
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Neni 33
Në nenin 178 paragrafi (1) pikat 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7
ndryshohen si vijon:
“2. Enti për mbrojtjen e monumenteve të kulturës së
qytetit të Shkupit vazhdon me punë si Qendër konservueseShkup me kompetencë për rajonin e komunave Haraçinë,
Studeniçan, Petrovec, Ilinden, Sopishtë, Saraj, ÇucerSandevë, Zelenikovë, Gazi-Babë, Butel, Gjorgje Petrov,
Karposh, Kisela Vodë, Aerodrom, Qendër, Çair, Shuto
Orizare;
3. Enti për mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe
Muzeu Popullor në Ohër, vazhdon me punë si Qendër
konservuese - Ohër, me kompetencë për rajonin e
komunave Ohër, Debarcë, Strugë dhe Vevçan.
4. Enti për mbrojtjen e monumenteve të kulturës,
rariteteve natyrore, muzeve dhe galerive në Manastir,
vazhdon me punë si Qendër konservuese - Manastir, me
kompetencë për rajonin e komunave Manastir, Novac,
Mogilë, Demir Hisar dhe Resnjë.
5. Enti për mbrojtjen e monumenteve të kulturës,
rariteteve natyrore dhe muzeve në Prilep vazhdon me punë
si Qendër konservuese - Prilep, me kompetencë për rajonin
e komunave Prilep, Dolneni, Krivogashtan dhe Krushevë.
6. Enti për mbrojtjen e monumenteve të kulturës,
rariteteve natyrore dhe Muzeut Popullor në Shtip vazhdon
me punë si Qendër konservuese - Shtip, me kompetencë
për rajonin e komunave Shtip, Karbinci, Radovish, Konçe,
Sveti Nikollë, Llozovë, Koçanë, Zërnovcë dhe
Çeshinovë/Obleshevë.
7. Enti për mbrojtjen e monumenteve të kulturës,
rariteteve natyrore dhe muzeve në Strumicë vazhdon me
punë si Qendër konservuese - Strumicë, me kompetencë
për rajonin e komunave Strumicë, Novo Sellë, Vasilevë,
Bosilovë, Valandovë, Gjevgjeli, Bogdancë dhe Dojran."
Neni 34
Dispozitat miratimi i të cilave është paraparë me këtë
ligj, do të miratohet brenda një viti nga dita e hyrjes së këtij
ligji në fuqi.
Neni 35
Autorizohet Komisioni ligjdhënës - juridik i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
Neni 36
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________
1504.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНАТА
ИНСПЕКЦИЈА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за управната инспекција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 септември 2007 година.
Бр. 07-4018/1
18 септември 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА
Член 1
Во Законот за управната инспекција (“Службен весник на Република Македонија” број 69/2004 и 22/2007),
по членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:
“Член 7-а
Инспекторатот ги извршува работите согласно со
годишна програма за работа и месечни оперативни
планови за вршење на инспекцискиот надзор.
Годишната програма и месечните оперативни планови од ставот 1 на овој член ги донесува директорот
на Инспекторатот и ги доставува до министерот за
правда.
Директорот подготвува годишен извештај за работата на Инспекторатот во претходната година и го поднесува преку министерот за правда до Владата на Република Македонија најдоцна до крајот на јануари во
тековната година.
Годишниот извештај се објавува на веб страницата
на Министерството за правда.”
Член 2
Во Главата V се додаваат три нови члена 15-а, 15-б
и 15-в, кои гласат:
“Член 15-а
Инспекцискиот надзор инспекторот го врши преку:
1) редовен инспекциски надзор;
2) вонреден инспекциски надзор и
3) контролен инспекциски надзор.
Член 15-б
Редовниот инспекциски надзор опфаќа надзор на
спроведувањето на Законот за општата управна постапка и другите закони што содржат одредби за
управната постапка, како и над извршувањето на прописите за канцелариското работење.
Вонредниот инспекциски надзор се врши врз основа на иницијативи, претставки и предлози поднесени
од државни органи, правни и физички лица, како и во
случај на сомневање на инспекторот.
Контролен инспекциски надзор се врши по истекот
на рокот определен во решението донесено од страна
на инспекторот.
Член 15-в
Начинот за вршење на инспекциски надзор поблиску го пропишува министерот за правда.”
Член 3
Во членот 16 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
“По исклучок од ставот 1 на овој член инспекторот
врши и ненајавен инспекциски надзор и пред почетокот на вршењето на инспекцискиот надзор е должен да
го извести функционерот на органот, односно раководното лице во органот во кој се врши надзор за вршењето на инспекцискиот надзор и да се легитимира.”
Член 4
Министерот за правда во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон ќе го донесе актот од
членот 15-в на овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
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LIGJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
INSPEKSIONIN ADMINISTRATIV
Neni 1
Në Ligjin për inspeksionin administrativ (“Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 69/2004 dhe
22/2007) pas nenit 7 shtohet neni i ri 7-a si vijon:
“Neni 7-a
Inspektori i kryen punët në pajtim me programin vjetor
të punës dhe planet operative mujore për kryerjen e
mbikëqyrjes inspektuese.
Programi vjetor dhe planet operative mujore nga
paragrafi 1 të këtij neni i miraton drejtori i Inspektoratit
dhe ia dërgon ministrit të Drejtësisë.
Drejtori përgatit raport vjetor për punën e Inspektoratit
në vitin paraprak dhe ia dërgon nëpërmjet ministrit të
Drejtësisë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë më së
voni deri në fund të janarit në vitin në vijim.
Raporti vjetor shpallet në veb faqen e Ministrisë së
Drejtësisë.”
Neni 2
Në Kreun V shtohen tre nene të reja 15-a, 15-b, dhe 15v, si vijojnë:
“Neni 15-a
Mbikëqyrjen inspektuese inspektori e kryen nëpërmjet:
1) mbikëqyrjes së rregullt inspektuese,
2) mbikëqyrjes së çrregullt inspektuese dhe
3) mbikëqyrjes kontrolluese inspektuese.
Neni 15-b
Mbikëqyrja inspektuese e rregullt përfshin mbikëqyrjen
ndaj zbatimit të Ligjit për procedurën e përgjithshme
administrative dhe ligjeve tjera të cilat përmbajnë dispozita
për procedurën administrative, si dhe ndaj zbatimit të
dispozitave për punën në zyra.
Inspektimi i mbikëqyrjes së çrregullt kryhet në bazë të
iniciativave, parashtresave dhe propozimeve të dorëzuara
nga organet shtetërore, personat juridikë dhe fizikë, si dhe
në rast të dyshimit të inspektorit.
Mbikëqyrja kontrolluese inspektuese kryhet pas
skadimit të afatit të përcaktuar në aktvendimin e miratuar
nga ana e inspektorit.
Neni 15-v
Mënyrën për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese së
afërmi e përcakton ministri i Drejtësisë.”
Neni 3
Në nenin 16 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri, 2 si
vijon:
“Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni inspektori
kryen edhe mbikëqyrje inspektuese të paparalajmëruar dhe
para fillimit të kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese është i
obliguar ta informojë funksionarin e organit, respektivisht
personin udhëheqës në organin në të cilin kryhet
mbikëqyrja për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese dhe të
legjitimohet.”
Neni 4
Ministri i Drejtësisë në afat prej 30 ditësh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji do ta miratojë aktin nga neni 15v i këtij ligji.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë prej ditës së shpalljes
në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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1505.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за Владата на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 септември 2007 година.
Бр. 07-4027/1
18 септември 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за Владата на Република Македонија
(“Службен весник на Република Македонијка” број
59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006), во членот 40-а се
додава нов став (3), кој гласи:
“(3) Редовното информирање на јавноста за работата на Владата и за донесените заклучоци го врши портпарол на Владата на Република Македонија, кој го именува и разрешува Владата.”
Член 2
По членот 40-б се додава нов член 40-в, кој гласи:
“Член 40-в
(1) За вршење на работите поврзани со спроведувањето на Рамковниот договор и обезбедување на координација на органите на државната управа, како и за
вршење на други стручни работи од оваа област, се основа Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор.
(2) Секретаријатот за спроведување на Рамковниот
договор ги врши работите што се однесуваат на обезбедување на координација и усогласување на работата на
органите на државната управа за спроведување на Рамковниот договор; обезбедување и координација на поддршка на Владата во реализацијата на стратешкиот
приоритет поврзан со обврските кои произлегуваат од
Рамковниот договор, а особено за обезбедување на
правичната и соодветната застапеност на граѓаните кои
припаѓаат на сите заедници во органите на државната
управа; го обезбедува и координира подготвувањето на
методологија за донесување на акциони планови на
Владата во областа на спроведувањето на Рамковниот
договор; го обезбедува и координира изработувањето
на Акционен план за подготовка на проекти од Рамковниот договор и координација на неговото спроведување и нивното следење; редовно комуницира и врши координација за реализација на задачите преземени по
основ на проектите од акционите планови од соодветните министерства; врши координација на активностите со органите на државната управа и со донаторите;
обезбедува кохерентен пристап за зголемување на ефикасноста на процесот на спроведувањето на Рамковни-
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от договор; работи на обезбедување на потребните човечки ресурси за реализирање на процесот на спроведувањето на Рамковниот договор; се залага за обезбедување и реализација на финансиски средства потребни за успешно одвивање на процесот на реализација на
обврските кои произлегуваат од Рамковниот договор
во рамките на Буџетот на Република Македонија и од
донаторите; одржува комуникација со јавноста и другите целни групи преку медиумите и се грижи за ажурирање на веб страницата; изготвува извештаи за информирање на Владата за нивото на спроведувањето на
Рамковниот договор; за потребите на Владата подготвува стручни-аналитички материјали од оваа област;
стручно се произнесува по материјалите кои се во
функција на спроведувањето на Рамковниот договор,
како и други работи поврзани со спроведувањето на
Рамковниот договор кои ќе ги определи Владата.
(3) Со Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор раководи член на Владата задолжен за
спроведување на Рамковниот договор кој ги има правата и должностите на функционер кој раководи со орган
на државната управа.”
Член 3
Во членот 42 по зборовите: “Секретаријатот за
европски прашања” се става запирка и се додаваат зборовите: “Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор”.
Член 4
Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор, новите акти за организација и за систематизација на работните места во согласност со закон ќе ги донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Вработените во Секторот за спроведување на Рамковниот договор во Генералниот секретаријат продолжуваат со работа во Секретаријатот за спроведување на
Рамковниот договор во согласност со Законот за државните службеници.
Опремата, инвентарот, документацијата и средствата за работа на Секторот за спроведување на Рамковниот договор, ги презема Секретаријатот за спроведување
на Рамковниот договор.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
_____________
LIGJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR QEVERINË
E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
59/2000, 12/2003, 55/2005 dhe 37/2006), në nenin 40-a
shtohet paragraf i ri (3) si vijon:
“(3) Informimin e rregullt të opinionit publik për punën
e Qeverisë edhe për konkluzionet e miratuara, e kryen
zëdhënësi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, të cilin
e emëron dhe shkarkon Qeveria.”
Neni 2
Pas nenit 40-b shtohet neni i ri 40-v si vijon:
“Neni 40-v
(1) Për kryerjen e punëve të lidhura me zbatimin e
Marrëveshjes kornizë dhe sigurimin e koordinimit të
organeve të administratës shtetërore, si dhe për kryerjen e
punëve të tjera profesionale nga kjo lëmi, formohet
Sekretariat për zbatimin e Marrëveshjes kornizë.
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(2) Sekretariati për zbatimin e Marrëveshjes kornizë i
kryen punët të cilat kanë të bëjnë me sigurimin e
koordinimit dhe harmonizimin e punëve të organeve të
administratës shtetërore për zbatimin e Marrëveshjes
kornizë; sigurimin dhe koordinimin e përkrahjes së
Qeverisë në realizimin e prioritetit strategjik të ndërlidhur
me obligimet të cilat dalin nga Marrëveshja kornizë, e
veçanërisht për sigurimin e përfaqësimit të drejtë dhe
përkatës të qytetarëve të cilët u takojnë të gjitha bashkësive
në organet e administratës shtetërore; e siguron dhe
koordinon përgatitjen e metodologjisë për miratimin e
planeve aksionare të Qeverisë në lëmin e zbatimit të
Marrëveshjes kornizë; e siguron dhe koordinon përpunimin
e Planit aksionar për përgatitjen e projekteve nga
Marrëveshja kornizë dhe koordinimin e zbatimit të tij dhe
përcjelljen e tyre; rregullisht komunikon dhe bën
koordinime për realizimin e detyrave të ndërmarra në bazë
të projekteve nga planet aksionare nga ministritë përkatëse;
bën koordinimin e aktiviteteve me organet e administratës
shtetërore dhe me donatorët; siguron qasje koherente për
shtimin e efikasitetit të procesit të zbatimit të Marrëveshjes
kornizë; punon në sigurimin e resurseve të nevojshme
njerëzore për realizimin e procesit të zbatimit të
Marrëveshjes kornizë; angazhohet për sigurimin dhe
realizimin e mjeteve të nevojshme financiare për zhvillimin
me sukses të procesit të realizimit të obligimeve të cilat
dalin nga Marrëveshja kornizë në kuadër të Buxhetit të
Republikës së Maqedonisë dhe nga donatorët; mban
komunikim me opinionin publik dhe me grupe tjera
qëllimore nëpërmjet mediumeve dhe kujdeset për
azhurnimin e veb-faqes; përgatit raporte për informimin e
Qeverisë për nivelin e zbatimit të Marrëveshjes kornizë;
për nevojat e Qeverisë përgatit materiale profesionaleanalitike nga kjo lëmi; jep mendim profesional për
materialet të cilat janë në funksion të zbatimit të
Marrëveshjes kornizë; si dhe punë të tjera të lidhura me
zbatimin e Marrëveshjes kornizë të cilat do t’i përcaktojë
Qeveria.
(3) Me Sekretariatin për zbatim e Marrëveshjes kornizë
udhëheq anëtari i Qeverisë i obliguar për zbatimin e
Marrëveshjes kornizë, i cili i ka të drejtat dhe obligimet e
funksionarit, i cili udhëheq me organin e administratës
shtetërore.”
Neni 3
Në nenin 42 pas fjalëve: “Sekretariati për çështje
evropiane” vihet presje dhe shtohen fjalët: ”Sekretariati për
zbatimin e Marrëveshjes kornizë”.
Neni 4
Sekretariati për zbatimin e Marrëveshjes kornizë, aktet
e reja për organizimin dhe sistematizimin e vendeve të
punës, në pajtim me ligjin, do t’i miratojë në afat prej 30
ditësh prej ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Të punësuarit në Sektorin për zbatimin e Marrëveshjes
kornizë në Sekretariatin e përgjithshëm vazhdojnë me punë
në Sekretariatin për zbatimin e Marrëveshjes kornizë në
pajtim me Ligjin për nëpunës shtetërorë.
Pajisjen, inventarin, dokumentacionin dhe mjetet e
punës së Sektorit për zbatimin e Marrëveshjes kornizë, i
ndërmerr Sekretariati për zbatimin e Marrëveshjes kornizë.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë prej ditës së shpalljes në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1506.
Врз основа на член 32-а, став 8 од Законот за управување со отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 71/04 и 107/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.09.2007 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ШТО СЕ ВО ОПШТА УПОТРЕБА,
А КОИ ВРШИТЕЛИТЕ НА ДЕЈНОСТА ТРГОВИЈА
СО НЕОПАСЕН ОТПАД НЕ СМЕАТ ДА ГИ ОТКУПУВААТ ОД ИНДИВИДУАЛНИТЕ СОБИРАЧИ НА
ОТПАД
Член 1
Со оваа уредба се определуваат производите и материјалите што се во општа употреба, а кои вршителите на дејноста трговија со неопасен отпад не смеат да
ги откупуваат од индивидуалните собирачи на отпад.
Член 2
Производите и материјалите што се во општа употреба, а кои вршителите на дејноста трговија со неопасен отпад не смеат да ги откупуваат од индивидуалните собирачи на отпад, се следните:
- метални и електрични делови од железничка опрема;
- метални делови од електрични водови и далеководи;
- метални делови и метална жица од воздушни телефонски водови;
- сите видови шахти, сливници за атмосферска канализација и граничници на шахти;
- бакарни каблови со висок пресек;
- алуминиумски каблови;
- еластични огради – браници за патишта;
- сите видови на сообраќајни знаци и патокази;
- громобрани;
- бисти, споменици и други уметнички предмети и
делови од нив (букви од натписи и сл.).
Член 3
По исклучок од член 1 на оваа уредба производите
и материјалите од членот 2 на оваа уредба, вршителите
на дејноста трговија со неопасен отпад, можат да ги
откупат од физички лица и правни лица, ако приложат
доказ за сопственост за истите.
Член 4
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-5628/1
18 септември 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

1507.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 18.09.2007 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ПРЕНАМЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ-ЗЕМЈИШТЕ ПОТРЕБНО ЗА ПОШУМУВАЊЕ
Член 1
Недвижниот имот-земјиште и тоа:
1.КО Ногаевци
ИЛ
61
64
64
61

КП
90/2
93
94
95/1

Култура
паша
река
река
река

Класа
4

Површина (м2)
153372
3166
2062
9835

61
61
62
64
63
63
63
63
63
64
63
62
62
62
61
61
64

96
97
110
111
112
113
114
117
118
119
120
121
122
123
391
893
894
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река
река
нива
река
нива
нива
паша
паша
паша
река
нива
нива
паша
нива
река
река
река

1139
629
2663
1922
1762
1641
4270
974
753
1626
3995
6239
2260
86082
2665
8936
12479

6
6
6
3
3
3
5
5
3
5

2. КО Кочилари
ИЛ
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
18
10
10
10
10
10
10
10
10
10
18
10
10
10
10
18
10
18
18
18
18
18
18
18
18

КП
209
210
211
215/1
215/2
215/3
215/4
215/5
215/6
215/7
215/8
216/1
217
218
331
332
334/1
334/2
336
339
340/1
340/2
341
342
345
352
353
354
355
358
359
360
409
413
414
415
416
417
418

Култура
нива
нива
нива
пасиште
пасиште
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
пасиште
нива
река
пасиште
пасиште
нива
пасиште
нива
нива
пасиште
пасиште
пасиште
река
пасиште
пасиште
пасиште
камењар
река
нива
река
река
река
река
река
река
река
река

Класа
7
7
7
7
7
5
3
5
7
7
6
5
4
5
6
6
4
4
5
5
4
6
4
4
6
6
7

Површина (м2)
1206
2149
7032
917841
10433
5677
3477
8768
1136
3714
4433
18180
1820
3029
2961
180
63480
7021
453
4333
12540
621
164778
158487
6352
383948
29187
34826
9062
1360
4121
6322
4765
6358
31214
1800
1610
1531
36871

3. КО Чалошево
ИЛ
38
38
38
164
38
38
38
38
38

КП
001/1
008/1
008/3
009/1
010/1
011/1
40
45
47

Култура
пасиште
нива
нива
нива
нива
нива
пасиште
нива
нива

Класа
4
6
6
6
6
6
4
7
6

Површина (м2)
1747632
2440
2160
1850
2857
2455
30505
7472
2805

Стр. 20 - Бр. 115
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360
361
363

дол
пасиште
пасиште

4
4

37965
6189
716119

4. КО Велес
ИЛ
КП
25496
14232/1
24118
14519

Култура
паша
нива

Класа
6
6

Површина (м2)
5906062
8663

5. КО Рудник
ИЛ
КП
101
955/1
101
955/2
101
955/5
151
955/6
101
959
101
960
151
962
101
966
101
990
101
1013
101
1016
101
1017
101
1018
101
1019
100
1022
101
1023
101
1471
101
1474
101
1476
101
1481
102
1516
102
1518
101
1552
101
1560
101
1562
101
1568
101
1575
151
1579
101
1581
101
1586
151
1598
101
1600
101
1603
101
1626
101
1627
101
1638
101
1647
101
1648
101
1653
101
1667
101
1676
101
1691
101
1692
151
1705
151
1706
101
1707
151
1709
151
1710
151
1711
151
1712
151
1713
151
1714
151
1715
151
1716
151
1717
101
1718
151
1719
101
1736
100
1744
100
1746
151
1748

Култура
пасиште
пасиште
пасиште
река
пасиште
пасиште
река
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
нива
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
река
пасиште
пасиште
река
пасиште
пасиште
пасиште
нива
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
река
река
пасиште
река
река
река
река
река
река
река
река
река
пасиште
река
пасиште
пасиште
пасиште
река

Класа
4
4
5

Површина (м2)
36665
2112
2879
1200
349356
12422
3200
427050
2403
4189
5111
2060
1360
8330
2060
900
758
5145
1237
5065
2205
3107
7353
2764
5608
8854
590
1300
5560
15859
700
5061
33141
3013
2208
33590
1797
9866
4617
7586
199
298
1401
5135
984
5375
9271
3976
1439
2098
1249
874
799
1014
2917
124661
1940
8793
2339
760
1559

4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
1
5

5
4
4
4
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6. КО Новачани
ИЛ
28
114
28
114
28
114
28
28
28
114
114
28
33
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
33
28
33
28
114
28
114
33
33
28
28
28
28
28
28
28
33
28
28
28
28
33
33
33
33
33
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

КП
7
9
10
11
12
13
15
16
22
23
140
141
143
144
145
146
148
149
150
151
152
153
154
155
157
158
159
160
161
162
165
166
167
168
169
171
172
173
174
173
173
173
175
176
177
178
179
180
181
189
193/2
194
195
196
198
201
203
205
207
208
209
211
212
213
214
223
224
225
226
227
228

Култура
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
нива
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
нива
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
нива
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
река
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
река
нива
пасиште
пасиште
пасиште
река
река
река
река
река
нива
пасиште
нива
нива
пасиште
нива
нива
пасиште
нива
нива
нива
пасиште

Класа
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

6
5
6
6
4
6
5
4
5
5
6
4

Површина (м2)
3680
536817
7440
17820
4640
16620
7330
8210
9580
18240
19808
4080
1835
6759
7479
8284
5720
11759
7024
23637
8039
5880
1840
2935
1606
7040
4240
11990
4880
11310
11430
3600
3760
7460
5220
10005
5080
369458
2960
145040
22920
18320
5678
1450
8280
3500
21620
1000
1340
4040
12105
10090
17980
105320
6240
2490
360
590
590
55140
4600
29200
2720
13840
5720
11560
13180
4170
2320
1980
6530
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28
28
28
28
28
28
28
28
33
28
28
28
33
28
28
33
28
28
28
28
28
28
28
28
28
33
28
28
28
28
120
33
33

233
234
235
236
244
245
247
249
251
252
253
254
256
257
258
259
260
261
262
263
266
267
285
288
298
341
343
344
345
346
348
802
805
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пасиште
нива
пасиште
пасиште
пасиште
нива
пасиште
пасиште
река
пасиште
пасиште
пасиште
река
пасиште
нива
река
нива
нива
нива
пасиште
нива
нива
пасиште
пасиште
пасиште
река
пасиште
пасиште
нива
пасиште
нива
река
река

4
5
4
4
4
6
5
4
4
4
4
5
6
6
6
5
5
3
4
4
5
4
5
4
6
4
5

2420
5530
2856
2890
1440
46030
57640
2850
1510
1824
8089
1138
5284
1457
44766
3000
2600
20050
18220
66258
6820
57860
10605
24665
300
1233
531
71684
5570
11840
127270
71041
8696

7. КО Црквино
ИЛ
94
93
93
94
93
98
98
93
93
98
93
93
98
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

КП
92
93
95
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
115
217
218
222
224
237
239
240
242
243
244
245
247
257
267
284
286
287
289
290/2
298
299
575

Култура
пасиште
нива
пасиште
пасиште
пасиште
река
река
нива
нива
река
пасиште
пасиште
река
нива
нива
нива
нива
нива
пасиште
нива
нива
нива
пасиште
нива
нива
пасиште
нива
пасиште
пасиште
пасиште
нива
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
нива
пасиште

Класа
4
6
4
4
4
6
6
3
4
6
4
5
5
7
4
7
7
7
4
6
6
4
6
4
4
4
7
4
4
4
4
7
5

Површина (м2)
24877
11668
3943
5695
6780
3790
6698
10562
2753
10232
1557455
13156
7740
3356
323
556
551
1797
5811
6793
8422
6411
670
2380
5700
2060
3313
16565
11681
388
1471
2244
7776
3945
2302
2660
837784

93
93
93
98
13
93
93
13
93
93
93
98
93
93
13
98
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
98
93
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1031
1035
1474/1
1490
1492
1494
1496
1499
1500
1502
1503
1504
1507
1508
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1518
1519
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1529
1647

нива
нива
пасиште
река
нива
нива
нива
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
води
нива
нива
нива
води
нива
пасиште
пасиште
нива
пасиште
нива
пасиште
пасиште
нива
нива
пасиште
нива
пасиште
река
пасиште

4
5
4
6
6
6
4
4
5
4
7
7
7
7
4
4
6
4
6
4
4
6
6
4
6
4
4

1603
2430
2510
864
3686
10473
14196
6857
12152
34764
4048
775
4208
3507
3647
410
5209
2014
2585
3728
1623
1483
1393
1162
1643
1263
2084
2104
2825
1863
1115

8. КО Грнчиште
1
1
1
1
15
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
9
9
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
375
1
1
1
1
1

23
24
25
27
28
36
42
51
57
60
63
64
65
66
68
69
71
74
79
83
84
87
92
98
99
111
112
114
115
116
118
145
146
157
163
165
166
168
169
171
172

пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
нива
нива
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
нива
пасиште
пасиште
нива
пасиште
пасиште
дол
дол
пасиште
пасиште
пасиште
природ.неп
природ.неп
природ.неп
природ.неп
дол
природ.неп
пасиште
пасиште
пасиште
нива
пасиште
нива
нива
пасиште
нива
нива
нива

7
3
5
6
4
3
6
3
3
4
3
3
3
6
3
4
6
5
4
5
4
4

5
4
4
6
4
7
6
4
6
6
6

13619
14434
13388
194778
411733
48629
5083
7313
1189
16859
2348
4275
482
4215
8730
408073
12634
14315
527449
1811
3312
1801
3466
2086408
3485
12542
10662
7001
13482
16083
5652
58683
65683
8370
12543
20908
15191
2973
7196
1254
1414
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1
1
1
378
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
9
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173
175
177
178
188
189
190
193
207
229
237
242
307
308
309
310
311
313
315
317
318
365
367
371
373
375
376
384
392
908
909
910
913

нива
пасиште
пасиште
нива
нива
нива
пасиште
нива
пасиште
пасиште
пасиште
природ.неп
пасиште
пасиште
пасиште
камењар
камењар
пасиште
пасиште
пасиште
нива
пасиште
пасиште
нива
пасиште
пасиште
камењар
пасиште
пасиште
дол
дол
дол
дол

6
4
4
7
6
6
4
6
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
6
5
3
4
3

3223
16755
10168
34481
22490
15528
31706
3080
23243
597
4174
16957
1086
170910
226393
2772
9546
4332
16230
29523
149575
3476
2477
6457
423482
410070
3967
7419
7582
112890
14036
24691
47297

9. КО Згрополци
ИЛ
63
10
10
10
10
10
16
10
10
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

КП
6
24/1
24/2
26
36
56
134
136
138
143
144
148
178
179
183
184
187
210
251
252
253
254
255
259
261
264

Култура
нива
нива
пасиште
пасиште
пасиште
пасиште
нива
нива
нива
камењар
камењар
камењар
река
река
река
река
река
река
река
река
река
река
река
река
река
река

Класа
3
4
4
4
4
4
6
5
5

Површина (м2)
10451
7166
11983
104414
7698
7698
3343
5865
4464
17247
52524
13848
14372
869
2538
3478
1020
41710
5721
1960
3358
59139
20109
14524
8482
25257
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.19-5657/1
Претседател на Владата
18 септември 2007 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
1508.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 42/01,
5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 18.09.2007 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ
АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА
1. За учество на вежбата “Cooperative Lоngbow/Lancer-2007“ (во натамошниот текст: Вежбата), која ќе се
одржи во периодот од 07.10.2007 година до 31.10.2007
година, во Република Албанија, се испраќа една единица во состав од триесет и девет припадници од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, со
задача спроведување на заедничка комбинирана обука
на Штабни офицeри во Здружено наменски комбинирани сили за изведување на мировни операции за стабилизација и поддршка на мирот, без вооружување.
2. Финансиските трошоци за реализација на Вежбата делумно ги обезбедува Република Македонија преку
Министерството за одбрана, а делумно ги обезбедува
Амбасадата на САД во Република Македонија.
3. Подготовките и организацијата на учесниците на
Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на активностите од Вежбата,
Министерството за одбрана поднесува извештај пред
Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.19-5626/1
Заменик на претседателот
18 септември 2007 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
д-р Живко Јанкулоски, с.р.
___________
1509.
Врз основа на член 20, став 1, а во врска со член 16,
став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.09.2007 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК
И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ

имот во сопственост на Република Македонија се
пренаменува во шума и шумско земјиште.

Член 1
Во Одлуката за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари бр. 19-101/1 од 12.01.2006
година (“Службен весник на РМ“ бр. 7/06), во членот 1,
алинејата 4 се брише.

Член 2
Недвижниот имот-земјиште од член 1 на оваа одлука, ќе се пошуми до крајот на 2007 година.

Член 2
Во членот 2, став 3 зборовите: “алинеи 4 и 5“ се заменуваат со зборот “алинеја 5“.

Член 3
Стопанисувањето со пошумените површини од
член 1 на оваа одлука, ќе го врши Јавното претпријатие
за стопанисување со шуми „Македонски шуми“.

Член 3
Во членот 4 зборовите: “и Општината Куманово да
преземат, на неопределено време, по,“ се заменуваат со
зборовите: “да преземе на неопределено време“.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.19-5765/1
Заменик на претседателот
18 септември 2007 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
д-р Живко Јанкулоски, с.р.
___________
1510.
Врз основа на член 42 од Законот за државните
службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02,
17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06 и 36/07),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.09.2007 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ
ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА
2007 ГОДИНА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на вредност на бодот за
платите на државните службеници за 2007 година
(“Службен весник на РМ“ бр. 136/06) во членот 1 точката се брише и се додаваат зборовите: “заклучно со
31.08.2007 година, а почнувајќи од 1.09.2007 година
вредноста на бодот за платите на државните службеници изнесува 44,11 денари“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.10.2007 година.
Бр.19-5575/1
Заменик на претседателот
18 септември 2007 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
д-р Живко Јанкулоски, с.р.
___________
1511.
Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 3 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и
37/06) и член 31 од Законот за надворешни работи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.09.2007 година, донесе
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1512.
Врз основа на член 11-а од Законот за културата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
31/98, 49/03, 82/05 и 24/07), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 26.06.2007 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ТИТУЛА АМБАСАДОР НА
КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА
1. Со ова решение на Иван Поповски, истакнат и
меѓународно афирмиран и признат македонски театарски режисер за неговите досегашни уметнички достигнувања и понатамошен придонес за презентација и
афирмација на културата на Република Македонија во
светот му се доделува титула амбасадор на културата
на Република Македонија во Руската Федерација.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-3945/1
26 јуни 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
___________

1513.
Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006 и 84/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 18
септември 2007 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВОМАВРОВИ АНОВИ
1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Маврово-Маврови Анови се
именуваат:
- Фуат Черкези, претставник на Општината Маврово и Ростуша
Претставници на стручниот колегиум
- Илко Лазарески, дипл.шумарски инженер – уредувач на шуми
- Тонче Стефанов, шумарски техничар – манипулант.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Бр. 33-357/4
Претседател на Владата
18 септември 2007 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
1514.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и
37/2006), а во врска со одредбите на Националната
стратегија за изедначување на правата на лицата со
хендикеп во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 101/2001), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 18
септември 2007 година, донесе

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Република Македонија“.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО
ЗА ЕДНАКВИ ПРАВА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛAT НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МАЛАТИЈА
Член 1
Владата на Република Македонија отвора Почесен
конзулaт во Република Турција, со седиште во Малатија.

Бр. 19-5389/1
18 септември 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

1. Од должноста членови на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност
на Република Македонија – претставници од Сојузот на
слепите на Република Македонија се разрешуваат:
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- Мирослав Добревски,
- Васил Јовчевски.
2. За членови на Националното координативно тело
за еднакви права на лицата со инвалидност на Република Македонија – претставници од Сојузот на слепите
на Република Македонија се именуваат:
- Жарко Селковски,
- Крум Митковски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-1382/4
Претседател на Владата
18 септември 2007 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
1515.
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 18 септември
2007 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД – ОХРИД
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Хидробиолошки
завод Охрид, бр. 02-111/2 од 8 март 2007 година, со која за директор на Заводот е избран д-р Гоце Костоски,
научен советник и досегашен директор на Заводот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-1605/4
Претседател на Владата
18 септември 2007 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
1516.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и
37/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 септември 2007 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КООРДИНАТОР И ЧЛЕНОВИ
НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈА ЗА СВЕТСКАТА ИЗЛОЖБА ВО ШАНГАЈ 2010 ГОДИНА
1. За координатор и членови на Координативното
тело за организација и координација за Светската изложба во Шангај 2010 година се именуваат:
а) за координатор
- Зоран Маневски, државен секретар во Министерството за економија
б) за членови:
- Виолета Дракуловска, раководител на одделение
во Министерството за животна средина и просторно
планирање,
- Татјана Џокиќ, советник за студиско-аналитички
работи во Министерството за транспорт и врски,
- Ели Чакар, државен советник во Министерството
за локална самоуправа,
- Весна Стојчевска, вработена во Кабинетот на министерот за финансии,
- Васко Грков, државен советник во Министерството за надворешни работи,
- Авзи Демири, раководител на Секторот за меѓународна соработка во Министерството за култура,
- Олга Дуковска-Атов, раководител на Одделението
за европски интеграции во Министерството за образование и наука,
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- Јордан Трајковски, советник во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија,
- Сузана Прањиќ, шеф на Кабинетот на министерот
за економија,
- Виктор Мизо, директор на Агенцијата за странски
инвестиции на Република Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-1664/2
Претседател на Владата
18 септември 2007 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
1517.
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 18 септември
2007 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ЗЕМЈОДЕЛСКИ
ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Земјоделски институт - Скопје, бр. 02-205/1 од 30 март 2007 година, со
која за директор на Институтот е избран д-р Слободан
Банџо, виш научен соработник и досегашен директор
на Институтот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-2146/4
Претседател на Владата
18 септември 2007 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
1518.
Врз основа на член 8 од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 18 септември 2007 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
1. За претседател и членови на Советот за македонски јазик се именуваат:
а) за претседател
- д-р Димитар Пандев, професор на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“ - Скопје
б) за членови:
- д-р Мито Миовски, професор,
- Лилјана Макаријоска, директор на ЈНУ Институт
за македонски јазик „Крсте Петков – Мисирков“ –
Скопје,
- д-р Томислав Треневски, професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје,
- д-р Славица Велева, професор на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“ – Скопје,
- д-р Анета Дучевска, професор на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“ – Скопје,
- д-р Веселинка Лабровска, вработена во ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Петков – Мисирков“
– Скопје,
- д-р Татјана Гочкова – Стојановска, професор на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје,
- д-р Ѓорѓи Малковски, вработен во ЈНУ Институт
за национална историја.
2. Со именувањето на претседателот и членовите на
Советот за македонски јазик, им престанува мандатот
на досегашниот претседател и членовите на овој совет.
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4248/2
Претседател на Владата
18 септември 2007 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
1519.
Врз основа на член 99 од Законот за јавните набавки
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2004
и 109/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 септември 2007 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Се разрешува Драган Мартиновски од должноста
член на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5855/1
Претседател на Владата
18 септември 2007 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
1520.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и
44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 септември 2007 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ
1. За директор на Агенцијата за развој и инвестиции
се именува Ибиш Кадриу.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5856/1
Претседател на Владата
18 септември 2007 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
1521.
Врз основа на член 27 став 4 од Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/2006), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 18
септември 2007 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФИЛМСКИОТ ФОНД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Агим Мустафа се именува за член на Управниот
одбор на Филмскиот фонд на Република Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5857/1
Претседател на Владата
18 септември 2007 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
1522.
Врз основа на член 19 од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 септември 2007 година, донесе

Бр. 115 - Стр. 25

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
1. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони се именува Хисен Скара.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5858/1
Претседател на Владата
18 септември 2007 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
1523.
Врз основа на член 32-а, став 4 и 7 од Законот за
управување со отпадот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 68/04, 71/04 и 107 /07), министерот за
животна средина и просторно планирање донесува
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА,
БАРАЊЕТО И РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА
КАКО И УСЛОВИТЕ ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕЈНОСТА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на дозволата за вршење на трговија со неопасен
отпад, формата и содржината на барањето за добивање на
дозвола, начинот и постапката за издавање на дозвола за
вршење на дејност трговија со неопасен отпад, формата и
содржината на регистарот за издадените дозволи за трговија со неопасен отпад, начинот на водење на евиденција,
формата и содржината на обрасците за примениот или испорачаниот отпад и евиденција на индивидуалните собирачи на неопасен отпад, како и начинот и условите за вршењето на дејност трговија со неопасен отпад.
Член 2
(1) Подносителот на барањето за издавање на дозвола за трговија со неопасен отпад го поднесува на
образец даден во Прилог бр.1 кој е составен дел на овој
правилник.
(2) Барањето се поднесува во три примероци во
писмена форма до Министерството за животна средина
и просторно планирање (во натамошниот текст: Министерството).
(3) Зависно од содржината на поднесеното барање
кон образецот се приложуваат и потребните документи
согласно член 3 на овој правилник.
(4) Барањето треба да биде потпишано од лицето
овластено за застапување и претставување заверено со
негов печат.
(5) Министерството во рок од 8 дена го известува
подносителот на барањето доколку во барањето од став
(1) на овој член се констатирани неправилности и/или
истото содржи недостатоци.
(6) Барањето се смета за поднесено од датумот кога
истото е комплетирано.
(7) Најдоцна во рок од 10 дена од денот на приемот
на комплетното барање се издава дозвола за трговија
со неопасен отпад (во натамашниот текст: дозвола) или
се донесува решение за одбивање на барањето согласно Законот за управување со отпад.
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Член 3
(1) Со барањето за издавање на дозвола се приложува и заверена фотокопија од дозволата за складирање на отпад, согласно Законот за управување со отпад.
(2) По исклучок од став 1 на овој член, правното
или физичкото лице кое врши посредување во трговија
со неопасен отпад со барањето за добивање на дозвола
од став (1) на овој член приложува:
- решение за упис во трговскиот регистар;
- уверение од Управата за јавни приходи за платени
даноци и други јавни давачки пропишани со закон;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај или
ликвидација;
- изјава дека барателот ќе води посебна евиденција
за отпадот;
- потврда дека против барателот со правосилна судска одлука не е изречена прекршочна санкција, забрана
за вршење на дејност во областа управување со отпад
или трговија на отпад или забрана за вршење на професија, должност или дејност;
- полномошно заверено од нотар доколку барателот
го застапува и претставува друго лице или адвокат;
- доказ за бонитет на барателот, и
- склучен договор за откуп на отпад со правно и физичко лице кое поседува дозвола за трговија со неопасен отпад.
Член 4
Формата и содржината на дозволата е дадена на
образец во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
(1) За издадените дозволи се води Регистар на издадени дозволи за трговија со неопасен отпад чија форма
и содржина е дадена на образец во Прилог бр. 3 кој е
составен дел на овој правилник.
(2) Во регистарот од став (1) на овој член се впишуваат податоци за правни и физички лица кои добиле
дозвола и решенија за одземените дозволи.
Член 6
(1) Правното или физичко лице кое поседува дозвола води евиденција за примениот и испорачаниот неопасен отпад, како и евиденција на индивидуалните собирачи на неопасен отпад на посебни обрасци.
(2) Формата и содржината на примениот (откупен
и/или увезен) неопасен отпад е дадена на образец во
Прилог бр. 4 кој е составен дел на овој правилник.
(3) Формата и содржината на испорачаниот (продаден или извезен) неопасен отпад е дадена на образец во
Прилог бр. 5 кој е составен дел на овој правилник.
(4) Формата и содржината на евиденцијата на индивидуални собирачи на неопасен отпад е дадена на образец
во Прилог бр. 6 кој е составен дел на овој правилник.
(5) Евиденцијата од став (1) на овој член се води секојдневно во пишана и електронска форма.
(6) Податоците од ставовите (2) и (3) од овој член
правното или физичкото лице кое поседува дозвола
треба да ги внесува по примениот или испорачаниот
неопасен отпад.
(7) Доколку субјектите од став 1 на овој член дејноста ја обавуваат на повеќе локации тогаш евиденцијата
се води за секоја поодделна локација.
(8) Правното или физичкото лице кое поседува дозвола води посебна евиденција за примените и/или испорачаните отпадоци и остатоци на производи од железо, челик, алуминиум, бакар, олово, цинк, калај,
бронза и месинг според царински тарифи чија форма и
содржина е дадена на образец во Прилог бр. 8 кој е составен дел на овој правилник.
Член 7
(1) За добивање на дозвола, барателот треба да ги
исполнува следните минимални технички услови:
1. Инфраструктура и објекти на местото за складирање (локацијата):

25 септември 2007

- пристапен пат помеѓу главниот јавен пат и локацијата, бетонски или асфалтен;
- идентификување на локацијата и табла со информации (фирма, адреса, тел/факс, број на дозвола, работно време);
- ограда метална или палисадна со минимална висина од 2 метри;
- најмалку една пристапна порта во зависност од
местата на кои се врши складирањето на локацијата;
- осветлување и водоснабдување;
- отворена бетонска или асфалтирана (битуменска)
површина на деловите на локацијата каде се складираат отпадоците од метали;
- површина со цврста подлога каде се прифаќа отпадот;
- административен простор со санитарни јазли;
- просторија за вработените-со шкафчиња и трпезарија;
- паркинг место;
2. Безбедносни услови:
- безбедносни камери на местото на прием на отпад;
- противпожарна опрема и инсталации согласно барањата за заштита и спасување;
- заштитна облека и друга опрема за осигурување на
заштита и безбедност во работата на вработените, согласно ХТЗ стандардите и барањата за заштита при работа;
3. Опрема и згради/објекти локација:
- камион со грајфер;
- вага со капацитет минимум 2 тони;
- систем за електронско водење на евиденција, како
и да се воспостави директна електронска врска со надлежниот орган за внатрешни работи;
- сметководствена евиденција за откуп на неопасен
отпад од индивидуални собирачи.
(2) Правното или физичкото лице кое врши посредување во трговија со неопасен отпад за да добие дозвола треба да располага со основно средство за работа
(транспортни возила) или да поседува договор за ангажирање на основни средства за работа.
(3) При отворање на нов објект или локација, при
менување и/или дополнување на податоците и условите по издадената дозвола правното или физичкото лице
поднесува ново барање за обновување на дозволата.
(4) Кон барањето од став 3 на овој член се приложува постојната дозвола, како и документите коишто ја
потврдуваат промената.
Член 8
(1) Правното или физичкото лице кое поседува дозвола, дејноста на трговија со неопасен отпад ја врши
според податоците и условите утврдени во дозволата.
(2) При откупот на отпадоци и остатоци на производи од железо, челик, алуминиум, бакар, олово, цинк,
калај, бронза и месинг од индивидуални собирачи,
правните и физичките лица од став (1) на овој член не
треба да вршат промет со истите најмалку седум дена.
(3) Записите од безбедносните камери се чуваат најмалку три години.
(4) Индивидуални собирачи на неопасен отпад или
физичките лица при предавањето на отпадоци и остатоци на производи од железо, челик, алуминиум, бакар,
олово, цинк, калај, бронза и месинг на правните и физички лица од член 3 став (1) од овој правилник приложуваат изјава на образец даден во Прилог бр. 7 кој е
составен дел на овој правилник.
(5) Отпадоците од став (4) на овој член се чуваат и
обработуваат одделно од другите отпадоци.
Член 9
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-5429/1
19 септември 2007 година
Скопје

Министер,
Џелил Бајрами, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

25 септември 2007

25 септември 2007

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 115 - Стр. 29
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

25 септември 2007

25 септември 2007

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 115 - Стр. 31
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

25 септември 2007

25 септември 2007

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 115 - Стр. 33

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
1524.
Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 точка 4 од Уредбата за постапката, критериумите
и начинот на распределба на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл. весник на РМ“ бр. 107/07) го
објавува Општиот дел на Планот за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2008 година
БРОЈ
НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ПО КВОТИ СО НАЗНАКА КОЈ ВИД ОД НИВ
СЕ КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-11570
21 септември 2007 година
Скопје

25 септември 2007

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.
____________________

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1525.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана
на 12 септември 2007 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 25 став 2 и член 32 став 2
алинеја 4 во делот „е осуден за кривично дело за кое
што е предвидена казна затвор во траење подолго од
шест месеца“ од Законот за радиодифузна дејност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
100/2005 и 19/2007).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од
Скопје со Решение У.бр.126/2006 од 27 јуни 2007 година поведе постапка за оценување на уставноста на членовите означени во точката 1 од оваа одлука.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорените членови со член 8 став 1 алинеја 3, член 9,
член 11 став 1, член 13 став 1, член 14 став 1, член 23,
член 25, член 51, член 54 став 1 и член 112 став 3 од
Уставот на Република Македонија.
4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот
член 25 став 2 од Законот е предвидено дека кандидатот за член на Советот за радиодифузија е должен на
овластениот предлагач да му достави изјава заверена
кај нотар дека не постои некоја од пречките за член на
Совет за радиодифузија наведен во став 1 на овој член.
Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 11 став 1 од Уставот, физичкиот и
моралниот интегритет на човекот се неприкосновени.
Според член 12 став 3 од Уставот, лицето повикано,
приведено или лишено од слобода мора веднаш да биде запознато со причините за неговото повикување,
приведување или лишување од слобода и со неговите
права утврдени со закон и од него не може да се бара
изјава. Лицето има право на бранител во полициската и
судската постапка.
Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето
за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата
вина не биде утврдена со правосилна судска пресуда.
Согласно член 25 од Уставот, на секој граѓанин му
се гарантира почитување и заштита на приватноста на
неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот.
Според член 33 став 1 точка 3 од Кривичниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр.
37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005,
60/2006 и 73/2006), забраната за вршење професија,
дејност или должност е предвидена како вид на казна.
Според член 106 став 5 од истиот законик, никој нема право да бара од граѓаните да поднесуваат докази за
нивната осудуваност или неосудуваност.
Тргнувајќи од содржината на член 11 став 1 и член
25 од Уставот, Судот оцени дека истите ја истакнуваат
вредноста и неприкосновеноста на човечката личност
како основа и смисла на гарантирањето на човековите
права. Човечкото достоинство, во таа смисла, не е само
едно од субјективните човекови права што изречно се
препознава во член 25 од Уставот, туку и темелна вредност на демократското општество што ужива универзална заштита.
Почитувањето на моралниот интегритет и достоинството на граѓанинот во себе ја инкорпорира и улогата на државата која треба да гарантира заштита на
интегритетот и достоинството на начин со кој ќе обезбеди заштита во случај кога овие вредности се загрозени од друг, но и со избегнување на поединецот да му се
наметнуваат обврски кои во конкретниот случај во постапка на регистрација можат службено да се проверат.
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Во тој контекст одредбата од член 106 став 5 од
Кривичниот законик со која се забранува од граѓаните
да се бараат докази за нивната осудуваност или неосудуваност е јасен израз на овој втор аспект на заштита
на човековото достоинство, како што тоа е општо прифатениот принцип на забрана за самообвинување на
осомничениот во казненото право, кој што е изграден
подеднакво врз презумпцијата на невиност и заштитата
на достоинството на поединецот.
Имајќи го предвид наведеното Судот смета дека барањето на изјава од кандидат за околноста дали постојат пречки за членство во советот се сведува на барање
изјава за неговата осудуваност или неосудуваност. Иако изјавата не се бара во кривично правен контекст, обврската за нејзино соопштување има ефект врз однесувањето на поединецот, што е проблематично како од
аспект на заштита на човековото достоинство, така и
од аспект на презумпција на невиност на која се надоврзува забраната од лицето да се бара доказ за осудуваност или неосудуваност.
Притоа не е спорно дека казната забрана за вршење
на дејност изречена со осудителна пресуда мора да биде ефективна односно не може да се дозволи едно лице
под таква забрана да ја врши таа дејност се додека трае
забраната. Меѓутоа, утврдувањето на тој факт за едно
лице не може да биде обврска за поединецот кој е во
прашање туку за надзорниот орган што одлучува во
конкретниов случај за избор на кандидатот, а на кој му
стои на располагање службена казнена евиденција.
Со оглед на наведеното Судот оцени дека член 25
став 2 од Законот не е во согласност со наведените
уставни одредби.
5. Судот понатаму, утврди дека во оспорениот член
32 став 2 алинеја 4 од Законот е предвидено дека член
на Совет за радиодифузија не може да биде разрешен
пред истекот на времето за кое е избран освен ако е
осуден за кривично дело за кое што е предвидена казна
затвор во траење подолго од шест месеца или му е
изречена казна забрана за вршење на должност во траење подолго од шест месеца.
Според член 8 став 1 алинеја 1 и 3 од Уставот на Република Македонија, основните слободи и права на човекот и
граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени
со Уставот и владеењето на правото се темелни вредности
на уставниот поредок на Република Македонија.
Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република
Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното
и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.
Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето
за кривично дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука.
Според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било
утврдено со закон или друг пропис како казниво дело и
за кое не била предвидена казна.
Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има право да учествува во вршењето на јавните функции.
Според член 32 став 1 и 2 од Уставот, секој има
право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за
време на привремена невработеност и секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место.
Според член 51 став 1 од Уставот, во Република
Македонија законите мора да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.
Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот. Согласно став 3 на
овој член, ограничувањето на слободите и правата не
може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса,
боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло или општествена положба.
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Имајќи ги предвид наведените уставни одредби, како и содржината на оспорената законска одредба, Судот оцени дека во конкретниот случај станува збор за
ограничување на правата на граѓаните како последица
од осуда за кривично дело која настапува по сила на закон. Ова од причина што при оценување на уставноста
на оспорената законска одредба како основен критериум Судот го имаше предвид постоењето на двата принципи на казненоправниот однос утврдени во членовите
13 став 1 и 14 став 1 од Уставот, а тоа се прво, дека казната може да се изрече само со судска одлука и второ,
дека за извршено казниво дело на сторителот може да
му се изрече казна што како таква е утврдена со закон
или друг пропис. Тоа, со други зборови значи дека согласно наведените уставни одредби казненоправниот
однос се исцрпува на релацијата казниво дело и судски
изречената казна за сторителот и дека натамошни последици од неговото извршување, односно од осудата за
тоа дело кои се состојат во ограничување на правата на
граѓаните не се допуштени, освен ако тоа не е изречно
утврдено со Уставот.
Поаѓајќи од содржината на оспорената законска
норма според која член на Советот ќе биде разрешен и
пред истекот на мандатот за кој е избран односно ќе
биде разрешен ако е осуден за кривично дело за кое
што е предвидена казна затвор во траење подолго од
шест месеца, Судот оцени дека е ограничување на
можноста членот на Советот да продолжи да ја врши
функцијата и не е последица што произлегува од извршувањето на изречената кривична санкција, туку претставува дополнителна последица што граѓаните ја трпат по основ на осудуваност, а која настапува по сила
на Законот, а не како индивидуализација на казната
што ја изрекува судот. Ова оттаму што во Кривичниот
законик се утврдени повеќе од 300 кривични дела за
кое е предвидена казна затвор над шест месеци, при
што судот при утврдување на вината на сторителот за
стореното кривично дело за кое е предвидена наведената казна применувајќи ги институтите одмерување на
казната, ублажување на казната и условна осуда не секогаш ја изрекува казната затвор над шест месеци.
Со оглед на наведеното, Судот оцени дека оспорениот член 32 став 2 алинеја 4 не е во согласност со
одребите од член 8 став 1 алинеја 1 и 3, член 9, член 13
став 1, член 14 став 1, член 23, член 25, член 51 и член
54 од Уставот.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи
и судиите д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам
Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.126/2006
Претседател
12 септември 2007 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.
___________
1526.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана
на 12 септември 2007 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 3, 4 и 5 од Законот
за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2007).
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2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативите на Проф. д-р Венко Андоновски,
Прим. д-р Михаил Пенев и Проф. д-р Славејко Сапунов сите од Скопје, со Решение У.бр.28/2007 од 30 мај
2007 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членовите од Законот означени во точката 1 од
оваа одлука.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорените членови од Законот со членовите 32 и 55 од
Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека според членот 3
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
здравствена заштита во членот 93 по ставот 2 се додаваат два нови ставови 3 и 4.
Според ставот 3 на членот 93 од Законот дозволата
за работа на здравствените установи ќе и се одземе за
период од шест месеци и во случај ако овозможи на
здравствен работник кој не е вработен во установата да
укажува здравствени услуги како дополнителна дејност.
Според ставот 4 на членот 93 од истиот закон ако
Министерството за здравство, по право на надзор, утврди дека здравствената установа повторно овозможила на
здравствен работник кој не е вработен во установата да
укажува здравствена услуга како дополнителна дејност,
дозволата за работа на здравствената установа ќе и се
одземе за период од една до пет години.
Во членот 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита се предвидува
дека во членот 115-а став 1 зборовите: „установа каде
што е вработен или во друга здравствена установа која
е регистрирана за истата дејност“ се заменуваат со зборовите: „установата каде што се вработени“, а во ставот 3 зборовите: „во која ќе укажува здравствени услуги како дополнителна дејност“ се бришат.
Според членот 5 од истиот закон по членот 115-а се
додава нов член 115-б, кој гласи: „Здравствен работник
вработен во јавна здравствена установа може да укажува здравствена услуга во друга јавна здравствена установа која е регистрирана за истата дејност врз основа
на склучен договор меѓу јавната здравствена уставноа
во која е вработен и јавната здравствена уставнова во
која ќе укажува здравствени услуги“.
5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 7 од Уставот, темелни вредности на уставниот поредок на Република
Македонија се владеењето на правото и слободата на
пазарот и претприемништвото.
Според членот 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното
и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба.
Според член 32 став 1 од Уставот, секој има право
на работа и слободен избор на вработување, а според
став 5 на овој член од Уставот остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со
закон и со колективни договори.
Од оваа уставна одредба произлегува дека основно
право на секој човек е правото на работа, кој при остварување на ова уставно право е слободен во изборот на
вработувањето. Тоа значи дека секој сам одлучува каде
ќе се вработи и каква дејност ќе врши, а само со законот се уредува положбата на вработените и условите за
вршење на одделни дејности. Според тоа, постои уставен основ со закон да се уреди остварувањето на правата на вработените и во здравствената дејност.
Според член 39 од Уставот, на секој граѓанин му се
гарантира правото на здравствена заштита. Граѓанинот
има право и должност да го чува и унапредува сопственото здравје и здравјето на другите.
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Имајќи го предвид член 39 од Уставот, со кој на
секој граѓанин му се гарантира право на здравствена
заштита, според Судот право е на државата односно
законодавецот да ги определи условите, начинот и
средствата за задоволување на здравствените потреби
на граѓаните, односно да ја вреднува општествената
целисходност на едно или друго решение и да создаде
нормативни претпоставки за остварување на уставно
загарантираните права на здравствена заштита, па во
таа смисла да го разгледа и дополнителното вршење
на здравствената дејност, како што постапил во оспорените членови од Законот. Ова особено ако се има
предвид што во случајов се работи за дејност од јавен
интерес која има своја специфичност и за чие остварување имаат интерес не само граѓаните, туку и заедницата во целина.
Според член 61 став 1 од Уставот, Собранието на
Република Македонија како претставнички орган на
граѓаните и носител на законодавната власт на Република Македонија е овластено да ги уредува условите за
вршење на одделни дејности посебно за оние кои имаат своја специфичност, а се од јавен интерес и во кои
се остваруваат одредени уставни права на граѓаните,
како што е во случајот правото на здравствена заштита.
Според тоа, секој што се занимава со одредена дејност
е должен да ги почитува правилата утврдени со законот, кои според оценката на законодавецот обезбедуваат порационално и поуспешно вршење на дејноста било за остварување на уставните права на граѓаните и
задоволување на нивните потреби и интереси, но истовремено и на заедницата во целина.
Според член 58 став 2 од Уставот, учеството во
управувањето и одлучувањето во јавните установи и
служби се уредува со закон.
Согласно Законот за установите („Службен весник
на Република Македонија“ бр.32/2005 и 120/2005) установа е форма на организирање заради вршење на јавна
услуга како дејност која не е подведена под трговска
дејност утврдена со закон (нестопанска дејност) и која
може со закон да биде утврдена како дејност од јавен
интерес (член 3).
Според член 4 став 1 од истиот закон установа може да биде јавна, приватна и мешовита.
Според член 6 од овој закон, установа се основа заради вршење на дејност во областа на образованието,
науката, културата, здравството, социјалната заштита,
детската заштита, заштита на лица со интелектуална
или телесна попреченост, како и во други дејности кои
со закон се утврдени како јавна услуга.
Имајќи го во вид фактот што укажувањето на
здравствени услуги претставува дејност од јавен интерес, Судот оцени дека со определбата на законодавецот
здравствената дејност да не може да се врши и како дополнителна дејност, се врши ограничување на уставните права од областа на правото и слободата на работа
предвидени во членот 32 од Уставот. Имено, законските решенија во оспорените членови 3, 4 и 5 од Законот
за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита по оценка на Судот претставуваат директно
ограничување и повреда на индивидуалната слобода на
работа на една мошне значајна професија во општеството - лекарската - од причина што законодавецот со
оспорените членови ги ограничува здравствените работници каде по завршувањето на своето работно време да го користат своето слободно време за давање на
здравствени услуги.
Правото на работа е едно од основните права на човекот во нашиот уставен систем кое претставува суштествена гаранција на економската и социјалната сигурност. Во својата содржина правото на работа ја опфаќа и слободата на работата што значи и отсуство на
секаков вид на ограничување на движењето на човекот
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во работата и во врска со работата. Слободата на работата, од друга страна пак, значи еден вид забрана на
општествените субјекти да му наметнат на човекот работење на определено работно место. Оттука, логично
е дека човекот е потполно слободен во поглед на времето, местото, облиците и субјектите со кои ќе го здружи својот труд. Но, оспорените законски решенија токму го чинат спротивното, односно вршат ограничување
на слободата на работа на здравствените работници по
истекот на работното време, односно во нивното слободно време кое е на штета и на здравствените работници и на осигурениците. Имено, дополнителната работа, според Судот е само сегмент на работното и професионално ангажирање на граѓаните кое не влијае на
остварувањето на правото на работа, поради што право
е на секој здравствен работник сам да се определи дали, каде и како ќе дава дополнителни здравствени услуги, што според Судот не може да се допушти таа
слобода на работа да се ограничува со закон, како што
е сторено со оспорените одредби.
Според Судот, законодавецот при креирањето на
оспорените законски одредби не ги имал во вид ниту
интересите на граѓаните, кои доколку сакаат здравствените услуги да ги добијат во врвните здравствени установи од врвни специјалисти надвор од работното време
и за истите да учествуваат со сопствени средства каде
ќе можат да ги добијат ваквите здравствени услуги.
Што се однесува, пак, до наводите во иницијативите дека со дадените решенија во оспорените законски
одредби се повредува едно од основните економски основи утврдени во Уставот, слободата на пазарот и
претприемништвото, според Судот се основани. Имено, според Судот оспорените одредби не се во согласност со членот 55 од Уставот, од причини што со законските решенија се фаворизираат одредени јавни
здравствени установи, а на тој начин се доведуваат во
нееднаква положба останатите јавни здравствени установи. Оттука, врзувањето на здравствените работници
да вршат здравствени услуги само во јавна здравствена
установа со која има склучено договор, според Судот
не е во согласност со економските основи утврдени во
Уставот, односно во услови на слобода на пазарот и
претприемништвото загарантирани со Уставот.
Имено, според уставната одредба произлегува дека
Уставот, определувајќи се за слобода на пазарот и
претприемништвото и за заштита на еднаквата правна
положба на субјектите на пазарот како темелни вредности на уставниот поредок, обезбедува слободна конкуренција на домашниот пазар и презема мерки за
спречување на ограничувањето на конкуренцијата. Но,
токму оспорените законски одредби не обезбедуваат
слободна конкуренција, со што се повредува основното
начело на економските односи.
Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека во
конкретниов случај, оспорените одредби од членовите
3, 4 и 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита не се во согласност со
членовите 32 и 55 од Уставот.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера
Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани,
Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.28/2007
Претседател
12 септември 2007 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.

Бр. 115 - Стр. 37

1527.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Македонија ("Службен
весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 12 септември 2007 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ПОНИШТУВААТ членовите 3, 4 и 5 став 1
од Одлуката за потврдување на Одлуката за утврдување на надоместок на членовите на Советот на општина
Аеродром за седници на Советот и седници на работни
тела, бр. 07-1798/1 од 20 март 2007 година ("Службен
гласник на општина Аеродром" бр.23/2007).
2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или
дејствија донесени, односно преземени врз основа на
одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на
Република Македонија".
4. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива поднесена од Кирил Тодоровски, градоначалник на општина Аеродром, со Решение У.бр.
2/2007 од 27 јуни 2007 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано
се постави прашањето за нивната согласност со одребите од Уставот на Република Македонија и Законот за
локалната самоуправа.
Доносителот на Одлуката, до Уставниот суд на Република Македонија, достави одговор на наводите во
Решението, број 07-91/1 од 05 септември 2007 година.
5. Судот на седницата утврди дека Советот на општина Аеродром, на седницата одржана на 21 февруари 2007 година, донел Одлука за утврдување на надоместок на членовите на Советот на општина Аеродром
за седници на Советот и седници на работни тела, бр.
07-994/6 од 23.02.2007 година.
Врз основа на член 51 став 1 од Законот за локалната самоуправа, градоначалникот на општина Аеродром, со Решение бр. 08-1226/1 од 26.02.2007 година,
го запрел објавувањето на Одлуката.
На наредната седница одржана на 15.03.2007 година, Советот на општина Аеродром, согласно член 51
став 2 од Законот за локалната самоуправа, го разгледал Решението на градоначалникот и одлучил да ја потврди наведената одлука, во која смисла ја донел оспорената Одлука за потврдување на Одлуката за утврдување на надоместок на членовите на Советот на општина Аеродром за седници на Советот и седници на работни тела, бр. 07-1798/1 од 20 март 2007 година.
Според член 1 на оваа одлука, со оваа одлука се потврдува Одлуката за утврдување на надоместокот на
членовите на Советот на Општина Аеродром за седници на Советот и седници на работни тела.
Согласно член 2 на истата одлука, на членовите на
Советот на Општина Аеродром им се утврдува надоместок во износ од 30% од просечната нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци за присуство на седници, за секоја седница без оглед на нејзиното времетраење.
Според член 3 на оваа одлука, на членовите на Советот на Општина Аеродром им се утврдува надоместок во износ од 30% од просечната нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци за работа на седниците на работните тела.
Согласно член 4 на Одлуката, на членовите на Советот им се исплатува надоместок за патни трошоци во износ од 7% месечно од просечната нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци.
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Според член 5 од оваа одлука, оваа Одлука стапува
на сила на 1 март, а ќе се објави во ''Службен гласник
на општина Аеродром''. Со стапувањето на сила на
оваа Одлука, престануваат да важат Одлуките број 076958/2 и 07-6958/4 од 21.12.2006 година.
Одлуката е објавена во „Службен гласник на Општина Аеродром“ бр. 23 од 22 март 2007 година.
6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 и 9 од Уставот
на Република Македонија, владеењето на правото и локалната самоуправа се утврдени како темелна вредност
на уставниот поредок на Република Македонија.
Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и сите други прописи се објавуваат пред да влезат во сила.
Според став 4 од истата одредба, законите и другите
прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по
исклучок, во случај кога тоа е поповолно за граѓаните.
Според Амандманот XVII точка 1 од Уставот со кој
се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Република Македонија, во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници
учествуваат во одлучувањето за прашања од локално
значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.
Согласно член 31 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија"
бр.5/2002), органи на општината се советот и градоначалникот.
Согласно член 45 од истиот закон, членовите на советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патните и дневните трошоци, во
рамките утврдени со закон.
Согласно член 100 од Законот, кој се наоѓа во главата XV Преодни и завршни одредби, до донесувањето
на законот од членот 45 на овој закон, членовите на советот ќе примаат надоместок за присуство на седница
на советот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу до 30% од просечната месечна нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци,
а надоместоците за патните и дневните трошоци ќе им
се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на
државните службеници.
Во членот 50 од Законот се утврдени надлежностите на градоначалникот, меѓу кои спаѓа и надлежноста
да ја контролира законитоста на прописите на советот.
Со член 51 од Законот се регулира начинот на контролата на законитоста на прописите пред нивното објавување. Така, согласно став 1 на овој член, ако градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласност со Уставот и законите, должен е во рок од седум дена од денот на доставувањето со решение да го
запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи
причините за запирањето. Според ставот 2 на истиот
член, советот е должен, во рок од 15 дена од денот на
објавувањето на решението од ставот 1 на овој член, да
го разгледа решението и да одлучи по него. Во ставот 3
на истиот член се утврдува дека ако советот го потврди
прописот, градоначалникот е должен да го објави и
истовремено да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот пропис пред Уставниот суд на Република
Македонија. Според ставот 4 на овој член, за поднесената иницијатива од ставот 3, градоначалникот е должен да го информира министерството надлежно за вршење на работите што се однесуваат на локалната самоуправа.
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Од анализата на членовите 45 и 100 на Законот за
локалната самоуправа произлегува дека законодавецот
за членовите на советот утврдил право на надоместок
за присуство на седници, кој го ограничил во висина до
30% од просечната нето месечна плата во Република
Македонија исплатена во последните три месеци, како
и утврдил право на надомест на патни и дневни трошоци кои ќе им се исплатуваат според прописите кои се
однесуваат на државните службеници.
Со наведените одредби, како ни со другите одредби
од Законот, не се утврдува право на членовите на советот на посебен надоместок за работа на седници на работните тела.
Според тоа, Судот утврди дека Законот за локалната самоуправа утврдува право на членовите на советот
на единствен и лимитиран надоместок за присуство на
седници, кој ги опфаќа седниците на советот и седниците на работните тела, а не предвидува посебни надоместоци за присуство и работа на овие седници, како
што тоа е определено во оспорената одлука.
Оттаму, анализирајќи ја содржината на оспорената
одлука во однос со одредбите од член 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа, Судот утврди дека членовите на Советот на општина Аеродром имаат право на
надоместок за присуство на седници утврден со закон,
како што е определено во член 2 од Одлуката, а не и
право на посебен надоместок за работа на седници на
работните тела, од каде произлегува дека членот 3 на
Одлуката, кој утврдува вакво право, не е во согласност
со наведените законски одредби.
Во однос на висината на патните трошоци кои им
се признаваат на членовите на советот, законодавецот
упатува на примена на прописите кои се однесуваат на
државните службеници.
Согласно член 13 став 1 од Законот за извршување
на Буџетот на Република Македонија за 2007 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
139/2006), државните службеници имаат право на надоместок за превоз до и од работното место по претходно дадена писмена изјава во случај кога местото на
живеење е оддалечено над 2,5 км од работното место,
но не повеќе од 900 денари месечно.
Оттука, анализирајќи ја содржината на членот 4 од
оспорената одлука во однос на членовите 45 и 100 од
Законот за локалната самоуправа, произлегува дека висината на надоместокот на патните трошоци на членовите на Советот на општина Аеродром, се определува
без да се има предвид наведената законска регулатива.
Ова од причина што во наведените законски одредби
се утврдува правото на патни трошоци на членовите на
советот да се определува врз основа на прописите кои
се однесуваат на државните службеници, а кои прописи не предвидуваат исплата на надоместок на патни
трошоци во процентуален износ од просечна нето плата во Република Македонија исплатена во последните
три месеци, како што се определува во оспорената одлука. Поради тоа Судот утврди дека членот 4 од оспорената одлука не е во согласност со членовите 45 и 100
од Законот за локалната самоуправа.
Имајќи предвид дека оспорената одлука е донесена
на 15 март 2007 година, објавена е во „Службен гласник на општина Аеродром“ бр.23 од 22 март 2007 година, а согласно оспорениот член 5 став 1 од Одлуката, се
предвидува нејзина примена од 01 март 2007 година,
односно наместо по објавувањето, се утврдува повратно дејство на нејзината примена, Судот оцени дека Одлуката не е во согласност со членот 52 став 1 од Уставот.
Освен тоа, според оцена на Судот, во овој случај не
станува збор за повратно дејство што е поповолно за
граѓаните како што определил членот 52 став 4 од
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Уставот, туку за повратно дејство поповолно за конкретно определен помал број на лица - членови на Советот на општина Аеродром, поради што Судот утврди
дека оспорената одлука не е во согласност со оваа
уставна одредба.
7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точка 1 од оваа одлука.
8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите: д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера
Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани,
Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.62/2007
Претседател
12 септември 2007 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.
___________
1528.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана
на 12 септември 2007 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 48 став 2 во делот „со Одлуката за именување на Комисијата, Владата ја определува
висината на надоместокот за работа на Комисијата која
се исплаќа од страна на Централниот регистар“ од Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот
регистар и регистар на други правни лица („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 84/2005).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од
Скопје со Решение У.бр.68/2007 од 6 јуни 2007 година
поведе постапка за оценување на уставноста на член 48
став 2 во делот „со Одлуката за именување на комисијата, Владата ја определува висината на надоместокот
на Комисијата која се исплаќа од страна на Централниот регистар“ од Законот означен во точката 1 од оваа
одлука.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член од Законот со член 8 став 1 алинеи 3 и
4, член 51, член 68 став 1 алинеја 2, член 88 и член 91
алинеи 1 и 5 од Уставот на Република Македонија.
4. Судот на седницата утврди дека со Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица, покрај друго, се
уредени и прашањата кои се однесуваат на постапката
за упис во Централниот регистар, правото на жалба на
подносителот на барањето против решението за упис
во Централниот регистар, органот односно, Комисијата
за жалба која одлучува во втор степен, составот, изборот и надлежноста на Комисијата за жалби чии членови ги именува Владата на Република Македонија.
Во оспорениот дел на член 48 став 2 од Законот е
предвидено дека со Одлуката за именување на Комисијата, Владата ја определува висината на надоместокот
за работа на Комисијата која се исплаќа од страна на
Централниот регистар.
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5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот,
владеењето на правото и поделбата на државната
власт на законодавна, извршна и судска се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.
Според член 51 став 1 од Уставот, во Република
Македонија законите мораат да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон, а
според ставот 2 на овој член од Уставот секој е должен
да ги почитува Уставот и законите.
Според член 68 став 1 алинеи 2 и 3 од Уставот, Собранието на Република Македонија донесува закони и
дава автентично толкување на законите и ги утврдува
јавните давачки.
Во членот 88 од Уставот е предвидено дека Владата
е носител на извршната власт.
Според член 91 алинеи 1 и 5 од Уставот, Владата на
Република Македонија ја утврдува политиката на извршувањето на законите и донесува уредби и други прописи за извршување на законите.
Од наведените уставни одредби произлегува дека
Владата како носител на извршна власт може во насока
на реализација на законски одредби да разработи одделни одредби на законот и другите прашања заради
нивно извршување.
Оттука, според Судот не е спорно дека членовите
на Комисијата кои одлучуваат во втор степен по жалба
на субјектот кој учествувал во постапката за упис во
Централниот регистар треба да добијат надоместок за
својата работа.
Меѓутоа, имајќи ја предвид содржината на оспорената одредба според која Владата со Одлуката со
која ги именува членовите на Комисијата која одлучува во втор степен по жалба го утврдува и надоместокот на членови на Комисијата, како и целината на
одредбите од Законот со кои е регулирано прашањето на изборот, составот и надлежноста на комисијата
Судот утврди дека Законот не содржи параметри врз
основа на кои Владата ќе го утврди предвидениот
надоместок.
Според тоа, во услови кога законот не содржи никакви критериуми врз основа на кои Владата на Република Македонија ќе го утврди надоместокот на членовите
на Комисијата, произлегува дека утврденото овластување на Владата во оспорениот член 48 став 2 не е во
функција на разработка односно операционализација
на законските одредби заради нивно извршување, туку
води кон утрдување на право и обврски на граѓаните и
правните лица со подзаконски акт и остава можност за
арбитрерност и мешање на изршната во законодавната
власт, поради што Судот оцени дека оспорениот дел од
член 48 став 2 од Законот не е во согласност со наведените уставни одредби.
6. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р
Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова,
Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.68/2007
Претседател
12 септември 2007 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
192.
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 47/02, 42/03, 9/04, 39/06 и 79/07), директорот на Државниот завод за индустриска сопственост
донесе
ТАРИФА
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
За трошоците во постапката за стекнување на правата од индустриска сопственост и трошоците за давање
на информативни услуги се наплаќа надоместок според следната тарифа:

25 септември 2007
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Член 2
Подносителот на пријавата (физичко или правно лице) или застапникот за стекнување на правото на
патент, индустриски дизајн, трговска марка, ознака на потекло и географска ознака како и физичко или правно
лице кое бара информативни услуги ги плаќаат трошоците од оваа тарифа на сметка на Заводот и тоа:
- трошоците кои произлегуваат од правни акти издадени во согласност со Законот за индустриска
сопственост, се уплатуваат според рокот утврден во соодветниот акт;
- средствата на име трошоци за давање информативни услуги се уплатуваат при поднесување на барањето.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа тарифа, престанува да важи Тарифата на Државниот завод за
индустриска сопственост на Република Македонија бр. 03-392/3 од 25 мај 2006 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 74/06).
Член 4
Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 03-674/8
20 септември 2007 година
Скопје

Директор,
Бајрам Амети, с.р.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА
193.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став
1 од Законот за здравственото осигурување („Службен
весник на РМ“ бр 25/2000, 34/2000 и 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/05, 18/07 и 36/07), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана 25.07.2007 година утврди
пречистен текст на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена
заштита

- планираните средства за примарна здравствена заштита што се остваруваат од придонесите за задолжителното здравствено осигурување;
- бројот и структурата на населението според пол и
возраст и бројот и структурата на потребите од услуги
утврдени во предходните години;
- целите што треба да се постигнат во однос на резултатите од извршената работа од страна на избраниот доктор;
- дополнителни стимули за давање на услуги на населението кое живее во оддалечени краеви и во руралните подрачја.

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
("СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ" БРОЈ 48/2001,
31/2003, 137/06 И 25/2007)
(Пречистен текст)

Член 5
Плаќањето на услугите на здравствената установа
на избраниот лекар од примарната здравствена заштита
се врши по склучување на договор според бројот на
осигурените лица кои избрале лекар во здравствената
установа помножен со соодветниот број на поени на
надоместокот за капитација.
Надоместок за капитација, во смисла на овој правилник, е потенцијален месечен износ на надоместок
кој осигуреното лице може да го донесе како износ кој
се плаќа на здравствената установа за тимот на избраниот лекар за обезбедување на услугите од член 2 на
овој правилник.
Тимот на избраниоот лекар се состои од лекар од
соодветната дејност и медицинска сестра.
Надоместокот за капитацијата може да се состои од
соответен број на поени за:
- основна капитација;
- капитација по основ на оддалеченост;
- капитација по основ на рурални подрачја.

Член 1
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за
склучување на договори со здравствените установи и
начинот на плаќање на здравствените услуги кои
здравствените установи ги даваат на осигурените лица
во примарната здравствена заштита на товар на средствата за задолжително здравствено осигурување на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во
натамошниот текст: Фонд).
Член 2
Под здравствени услуги во примарната здравствена
заштита (во натамошниот текст: услуги), чиј начин на
плаќање се регулира со овој правилник, се сметаат:
а) основните здравствени услуги во примараната
здравстена заштита од член 9 став 1 под а) точките 1, 2,
4, 5, 6 и 8 од Законот за здравственото осигурување и
членовите 23 до 28 од Правилникот за содржината и
начинот на остварувањето на правата и обврските од
задолжителното здравствено осигурување ("Службен
весник на РМ", број 111/2000) кој се обезбедуваат за
осигурените лица кои се задолжително здравствено
осигурани во Фондот и
б) здравствените услуги од примарната здравствена
заштита кои се опфатени со определени програми.
Член 3
За обезбедување на здравствени услуги во примарната здравствена заштита на осигурените лица, Фондот
склучува договори со здравствените установи кои вршат примарна здравствена заштита ако:
- Укажува здравствени услуги што се во рамките на
дејноста за која е регистрирана и за која има дозвола
согласно законот за здравствена заштита;
- Постојат услови за вршење на соодветната дејност
(простор, опрема, кадар и сл.);
- Се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;
- Се платени придонесите за задолжително здравствено осигурување;
- Негува добри деловни односи.
Договорите од став 1 Фондот ги склучува во рамките на утврдените буџетски средства за таа намена, по
доставена понуда за склучување на договор придружена со потребна документација, со важност на договорот за тековната година.
Член 4
Појдовни критериуми за определувањето на надоместокот за плаќањето на услугите од член 2 на овој
правилник се:

Член 6
Основната капитација за осигурено лице Фондот ја
определува во зависност од возраста и полот на осигуреното лице, помножен со основните поени за секоја
од овие категории и тоа:
Категорија Поени;
За деца до 6 годишна возраст 3.1;
За деца постари од 6 и помлади од 18 години 1.2;
За возрасни над 18 години и помлади од 34 1.0;
За возрасни над 34 години и помлади од 65 1.6;
За возрасни постари од 65 3.7;
За женската популација на возраст над 14 години до
крајот на животот за гинеколошко-акушерска ПЗЗ 0.67.
Основните поени од став 1 на овој член се утврдени
врз основа на хронолошките потреби и предвидувањата базирани на медицински докази во секојдневната
пракса, како и прилагодувањата кои ќе се направат за
да се избалансират приоритетите во спроведувањето на
превенцијата, заштитата на акутни здравствени проблеми, грижа за незаразни заболувања и други утврдени
цели.
Вредноста на поените од став 1 на овој член ги
утврдува Фондот врз основа на планирените приходи
утврдени со Буџетот на Фондот .
Во зависност од бројот на остварените поени, вредноста на поенот се пресметува на следниот начин:
- до 2500 поени 100% од утврдената вредност на
поенот;
- за секој нареден поен од 2501 до 3500 поени, 70%
од утврдената вредност на поените;
- за секој нареден поен од 3501 до 4500 поени, 45%
од утврдената вредност на поените;
- за секој нареден поен од 4501 поени, 30% од утврдената вредност на поенот.
Основната капитација за секое осигурано лице
Фондот ја плаќа на здравствената установа на избраниот лекар.
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Член 7
Капитацијата по основ на оддалеченост се обезбедува за осигурените лица на кои најблиската лекарска
ординација е во селски населби кои се тешко пристапни, врз основа на список на тие населени места определен од Фондот и тоа:
- за многу тежок пристап поените се зголемуваат за
10 %;
- за тежок пристап поените се зголемуваат за 5 %.
За осигурените лица кои избрале да користат услуги во лекарска ординација подалеку од најблиската, се
обезбедува само основна капитација.
Член 8
Во оддалечените рурални места определени од
Фондот со само еден лекар во примарна здравствена
заштита, ако износот на капитација е помал од 1700 поени, Фондот го зголемува износот на капитацијата по
основ на рурални подрачја до 1700 поени.
Доколку во руралните места определени од Фондот
се јават повеќе лекари се плаќа по капитација според
бројот на осигурените лица што го избрале.
Член 9
Фондот на здравствената установа на избраниот лекар и плаќа 70% од надоместокот за капитација утврден согласно член 6, 7 и 8 од овој правилник, како надоместок за трошоците за:
- одржување на ординацијата и опремата по соодветни стандарди;
- обезбедување континуирана примарна здравствена заштита за акутните случаи во текот на 24 часа секој
ден за осигурените лица кои избрале лекар во здравствената установа;
- плаќање на лекарите, медицинските сестри, административниот и помошниот персонал;
- патување до и од местото каде што живеат осигурените лица за обезбедување медицински третман кога
тоа им е потребно на осигурените лица;
- одржување на неопходната медицинска опрема;
- водење на компјутерска евиденција и доставување
на податоци и извештаи до Фондот и заводите за здравствена заштита;
- потрошни материјали и комунални такси и
- други вообичаени трошоци.
Член 10
Фондот да исплати на здравствената установа на
избраниот лекар 30% од надоместокот за капитација
утврден согласно член 6, 7 и 8 од овој правилник, како
надоместок за следните активности:
- евиденција за извршена задолжителна имунизација и систематски прегледи на ученици и студенти;
- рано откривање на хронични незаразни заболувања и соодветно водење на истите;
- активности за рано откривање на малигните болести;
- анте-натална и постпартална контрола на здравстевната состојба и грижа за женската популација;
- рационално користење и рационално пропишување на лекови;
- рационално упатување на повисоко ниво на здравствена заштита;
- рационално и оправдано препишување на боледување;
- други пропишани активности.
Надоместокот од став 1 на овој член се плаќа на
здравствената установа на избраниот доктор ако се исполнети активностите за постигнување на определените цели утврдени во програмите и други подзаконски
акти за секое тромесечје од годината.
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Член 11
За учениците и студентите на возраст помеѓу 7 и 26
години, кои избираат лекар и во местото каде што се
школуваат односно студираат, надоместокот за капитација од член 9 од овој правилник се распределува со
следниов сооднос:
а) 70% за избраниот лекар во местото каде што ученикот односно студентот се школува односно студира;
б) 30% за избраниот лекар во местото каде што ученикот односно студентот има постојано место на живеење.
Плаќањето на надоместокот на капитацијата од
член 10 на овој правилник за учениците и студентите
од став 1 на овој член се врши само на здравствената
установа на избраниот лекар во местото на школување,
односно студирање.
Член 11 - а
Надоместокот за здравствените услуги за итна медицинска помош и домашно лекување, вклучувајќи и
превоз со санитетско возило кога е тоа неопходно, превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца до 18 години, поливалентна патронажа, породилиште, советувалиште за здрави деца и задолжителни вакцинации, итна стоматолошка здравствена заштита и превентивна стоматолошка здравствена заштита кои се вршат во јавната здравствена установа
(Здравствен дом), се утврдува со договорот помеѓу
Фондот и Здравствениот дом.
Здравствените услуги од став 1 на овој член се надоместуваат на Здравствениот дом, согласно Ценовникот на здравствените услуги на Република Македонија.
Член 11- б
Во подрачјата каде што не е организирана итна медицинска помош , истата се врши со дежурство од сите избрани лекари на тоа подрачје. Надоместокот на
Здравствениот дом врз основа на доставена фактура за
извршените дежурства на избраниот лекар го обезбедува Фондот согласно Ценовникот за здравствените услуги на Република Македонија.
Член 11- в
Надоместокот за остварената приправност на избраниот лекар каде што нема организирано итна медицинска помош, врз основа на доставена фактура на Здравствениот дом, го обезбедува Фондот согласно Ценовникот за здравствените услуgи на Република Македонија.
Член 11 - г
Во подрачјата каде што домашното лекување го врши избраниот лекар од тоа подрачје, по налог на лекар
специјалист, извршените услуги ги обезбедува Фондот
и се надоместуваат врз основа на фактура доставена од
здравствената установа на избраниот лекар согласно
ценовникот за здравствени услуги на Република Македонија.
За извршените породувања во породилиштата што
ги врши избраниот гинеколог како и прегледите на педијатарот, надоместокот на Здравствениот дом врз основа на доставена фактура за извршените здравствени
услуги го обезбедува Фондот според бројот на извршените услуги по Ценовникот за здравствени услуги на
Република Македонија.
Член 12
Здравствените установи на избраниот лекар кои
имаат договор со Фондот да обезбедуваат примарна
здравствена заштита во согласност со овој правилник,
можат да обезбедуваат услуги на осигурените лица кои
имаат потреба од користење на услуги додека се на одмор или се надвор од местото на живеење, а неможат
да користат услуги од избраниот лекар.
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Фондот ќе му исплати на лекарот од став 1 на овој
член, месечен износ на капитацијата од член 9 на овој
правилник за соодветното осигурено лице.
Надоместокот од став 2 на овој член Фондот го исплаќа на здравствената установа на лекарот кој ги извршил услугите по доставувањето на извештајот за извршените услуги до избраниот лекар и по добиената потврда од страна на избраниот лекар.
Член 13
Укинат со Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија У. бр. 143/2001, У.бр. 170/2001 („Службен
весник на РМ“ бр. 91/2002).
Член 14
Надоместокот за извршените здравствените услуги
од примарната здравствена заштита кои не се опфатени
со овој правилник, до утврдување на начинот на плаќање со друг општ акт, ќе се пресметува според цените
утврдени со Ценовникот на здравствените услуги во
Република Македонија.
Член 15
Се брише, „Службен весник на РM“ бр. 137/2006.
Член 16
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија", а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.
Бр.
2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Аљбон Џемаили, с.р.
___________

194.
Врз основа на член 32, член 34 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000,
34/2000 и 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005,
37/2006, 18/2007 и 36/2007), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25.07.2007 година, утврди пречистен текст на Одлуката за утврдување на висината на
учеството на осигурените лица во вкупните трошоци
на здравствените услуги и лековите
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ
ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И
ЛЕКОВИТЕ
("СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ" БРОЈ 48/2001,
52/2001,17/2005 , 47/2005 и 86/2007)
(пречистен текст)
Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината на учеството
на осигурените лица со лични средства во вкупните
трошоци при користењето на здравствените услуги и
лековите.
Член 2
Висината на учеството на осигурените лица со лични средства во вкупните трошоци при користењето на
здравствените услуги и лековите се утврдува на:

Вредност на здравствените услуги - лековите
1. За секој лек од Листата на лекови издадени на товар на Фондот (за 1 рецепт) и за секој ампуларен лек со
шприцеви и игли (за целосна терапија
на одредено заболување по секој налог)
во примарната здравствена заштита за вредност до 25.00 денари - за вредност од 26.00 до 50.00 денари
за вредност од 51.00 до 75.00 денари
за вредност од 76.00 до 100.00 денари
за вредност од 101.00 до 150.00 денари
за вредност од 151.00 до 200.00 денари
за вредност од 201.00 до 300.00 денари
за вредност од 301.00 до 400.00 денари
за вредност од 401.00 до 500.00 денари
за вредност од 501.00 до 700.00 денари
за вредност од 701.00 до 1,000.00 денари
за вредност од 1,001.00 до 1,500.00
денари
за вредност од 1,501.00 до 2,000.00 денари
за вредност од 2,001.00 до 2,700.00 денари
за вредност од 2,701.00 до 3,000.00 денари
- за вредност од 3,001.00 до 3,500.00 денари
- за вредност од 3,501.00 до 4,000.00 денари
- за вредност од 4,001.00 до 4,500.00 денари
- за вредност од 4,501.00 до 5,000.00 денари
- за вредност над 5,000.00 денари
2. Домашно лекување по посета
3. Превоз со санитетско возило според
медицинска индикација, освен за итна
медицинска помош: - на подрачјето на здравствената установа
- надвор од подрачјето на здравствената установа до 50 км. во еден правец
- надвор од подрачјето на здравствената установа над 50км. во еден правец
- надвор од Република Македонија 20%
од цената на потрошено гориво
4. Превоз со санитетско возило по барање на граѓанин Полна цена

Бр. 115 - Стр. 47

Партиципација

5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
40.00
50.00
70.00
90.00
120.00
160.00
240.00
280.00
300.00
340.00
390.00
500.00
550.00
600.00
100.00

50.00
200.00
500.00

Член 2а
Средствата наплатени по основ на учество на осигурените лица со лични средства во вкупните трошоци
при користење на здравствени услуги и лекивите во
здравствената установа од примарна здравствена заштита каде што надоместокот за обезбедените здравствени услуги се плаќа по капитација не се пресметани во
надоместокот за капитација.
Средствата од став 1 на овој член, остануваат во здравствената установа.

Стр. 48 - Бр. 115
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Член 3
Висината на учеството на осигурените лица со лични средства во вкупните трошоци на здравствените услуги за лекување и санирање на болестите на устата и
забите (освен заботехнички забнопротетички средства
предвидени со Правилникот за индикациите за остварување на право за ортопедски и други помагала), се
утврдува на:
Здравствени услуги во примарна
здравствена заштита - Пломбирање на заб со амалгам
- Пломбирање на заб со композитен
материјал
- Вадење на заб
- Ендодонска терапија
- Останати стоматолошки услуги,
освен превентивни

Партиципација
100.00
200.00
120.00
200.00
150.00

Член 4
Осигуреното лице учествува во вкупните трошоци
на здравствените услуги во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита, согласно со цените утврдени со ценовникот и тоа:
Вредност на здравствените услуги лековите
1. Преглед на магнетна резонанса по
упат (од шифра 5360 до 5366 од Ценовникот на здравствени услуги на РМ)
2. Здравствени услуги во геронтолошки заводи по болнички ден
3. Рехабилитација како продолжено
болничко лекување во специјализирана установа-по болнички ден
4. Лабораториски преглед по упат:
А-Биохемиски анализи по упат:
- Крвна слика, седиментација и урина,
биохемиски статус од три анализи од
секој поединечен статус
- Биохемиски статус над три анализи
од секој поединечен статус
- Биохемиски анализи за повеќе од
еден статус
- Бихемиски маркери, туморски маркери, и инфективни маркери за секој орган односно за секоја група поединечно
- Специфични анализи (лекови, витамини, протеини и др) за секој орган
односно за секоја група поединечно
- Специфични анализи (лекови, витамини, протеини и др.) за секоја поединечна анализа
Б-Микробиолошки анализи по
упат:
- Основни бактериолошко-микролошки испитувања само на еден органски систем до 4 видови примероци и
серолошки испитувања за 1 микроорганизам или серолошки испитувања
за 1 микро организам односно една
класа антитела

Партиципација

2,000.00
10.00

200.00

50.00 денари
100.00 денари
150.00 денари

100.00 денари

100.00 денари

100.00 денари

100.00 денари

- Основни бактериолошко-микролошко-паразитолошки испитувања само на еден морфолошко-органски систем над 4 видови примероци или серолошки испитувања за повеќе микроорганизми односно повеќе класи
антитела
- Молекуларни методи на испитувања
- Комбинирани испитувања (бактериолошко-миколошко-серолошки и молекуларни методи)
5. “Ренгенски преглед по упат:
- Нативни рендген снимки
- Ренген снимки со употреба на контрасни средства
- Мамографија
- Компјутерска томографска снимка
“КТМ” без употреба на контрасни
средства
- Компјутерска томографска снимка
“КТМ” со употреба на контрасни
средства
6. Специјалистички преглед по упат
7. Супспецијалистички преглед по упат
8. Специјалистички преглед на ЕХО
по упат
9. “Еднодневен третман во физикална
медицина и рехабилитација, психијатриски третман-амбулантски
10. За другите здравствени услуги во
специјалистичко-консултативна та и
болничката здравствена заштита
До 100.00 денари
- од 101.00 до 300.00 денари
- од 301.00 до 500.00 денари
од 501.00 до 700.00 денари
од 701.00 до 1,000.00 денари
од 1,001.00 до 2,000.00 денари
од 1,501.00 до 2,000.00 денари
од 2,001.00 до 3,000.00 денари
од 3,001.00 до 4,000.00 денари
од 4,001.00 до 5,000.00 денари
од 5,001.00 до 6,000.00 денари
од 6,001.00 до 8,000.00 денари
од 8,001.00 до 10,000.00 денари
од 10,001.00 до 15,000.00 денари
од 15,001.00 до 20,000.00 денари
од 20,001.00 до 25,000.00 денари
од 25,001.00 до 30,000.00 денари
од 30,001.00 до 35,000.00 денари
од 35,001.00 до 40,000.00 денари
од 40,001.00 до 45,000.00 денари
од 45,001.00 до 50,000.00 денари
од 50,001.00 до 55,000.00 денари
од 55,001.00 до 60,000.00 денари
над 60,000.00 денари
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200.00 денари
300.00 Денари

500.00 денари
100.00 денари
200.00 денари
250.00 денари

250.00 денари

400.00 денари
50.00 денари
60.00 денари
100.00 денари

50.00 денари

20.00
40.00
60.00
80.00
150.00
300.00
250.00
350.00
450.00
550.00
700.00
900.00
1,250.00
1,700.00
2,200.00
2,700.00
3,200.00
3,700.00
4,200.00
4,700.00
5,200.00
5,700.00
6,000.00
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Член 5
По исклучок од член 2, член 3 и член 4 од оваа одлука, осигурените лица не плаќаат учество со лични
средства во трошоците за лековите и услугите дадени
како итни постапки во моментот на отстранување на
непосредна опасност по живот.
Член 6
Средствата за учеството на осигурените лица во
вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите
од членовите 2 и 4 од оваа одлука, во врска определени
заболувања утврдени со посебни програми, освен за
лековите од Листата на лекови издадени на рецепт во
примарната здравствена заштита и за лекувањето во
странство, се обезбедуваат преку програмите со учество на Владата на Република Македонија.
Член 7
Осигурените лица кои во текот на една календарска
година платиле учество во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита во износ повисок од 70% од просечната месечна нето плата остварена во Републиката во претходната година се ослободуваат од плаќање на учество при натамошно користење
на здравствените услуги, совен за лековите од Листата
на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство.
Член 8
Осигурените лица чиј месечен приход во семјеството е помал од просечната нето плата остварена во Републиката во претходната година, кои во текот на една
календарска година платиле учество во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита во
износ повисок од 40% од просечната месечна плата остварена во Републиката во претходната година, се ослободуваат од плаќање на учество при натамошно користење на здравствените услуги, совен за лековите од
Листата на лекови издадени на рецепт во примарната
здравствена заштита и за лекувањето во странство.
Осигурените лица чиј месечен приход во семјеството е помал од 60% од просечната нето плата остварена
во Републиката во претходната година, кои во текот на
една календарска година платиле учество во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита
во износ повисок од 20% од просечната месечна плата
остварена во Републиката во претходната година, се
ослободуваат од плаќање на учество при натамошно
користење на здравствените услуги, совен за лековите
од Листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство.
Осигурените лица од 1 до 5 години возраст, кои во
текот на една календарска година платиле учество во
специјалистичко-консултативна и болничка здравствена
заштита во износ повисок од 20% од просечната месечна
плата остварена во Републиката во претходната година,
се ослободуваат од плаќање на учество при натамошно
користење на здравствените услуги, совен за лековите
од Листата на лекови издадени на рецепт во примарната
здравствена заштита и за лекувањето во странство.
Осигурените лица од 5 до 18 години возраст и лица
постари од 65 години, кои во текот на една календарска година платиле учество во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита во износ
повисок од 40% од просечната месечна плата остварена во Републиката во претходната година, се ослободуваат од плаќање на учество при натамошно користење
на здравствените услуги, совен за лековите од Листата
на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство.
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Член 9
Ослободувањето од член 7 и 8 од оваа одлука се врши со решение на Фондот за здравствено осигурување
на Македонија, врз основа на вкупниот приход во семејството и вкупниот износ на платеното учество за користени здравствени услуги во специјалистичко-консултативната и болничкаѕта здравствена заштита.
Член 10
За наплатеното учество здравствената установа на
осигуреното лице му издава потврда.
Потврдата од став 1 на овој член содржи: број на
потврдата, презиме и име на осигуреното лице, матичен број, број на здравствена легитимација, број на лекарскиот дневник, вид на услуга, износ на наплатено
учество, дата, потпис на овластеното лице и печат на
здравствената установа.
Член 11
Контрола на спроведувањето на оваа одлука обезбедуваат директорот на здравствената установа и Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
Член 12
Се овластува стручната служба на Фондот да изготви упатство за примена на оваа одлука.
Член 13
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а
ќе се објави по добивање на согласност од министерот
за здравство.
Управен одбор
Претседател,
Аљбон Џемаили, с.р.
___________

195.
Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со
член 54 став 1 точка 8 од Законот за здравствено осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 90/2000,
50/2001, 11/2002 и 31/20, 84/05, 18/07 и 36/07), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25.07.2007 година,
утврди пречистен текст на Одлуката за утврдување на
референтни цени на ортопедски и други помагала за кои
осигурените лица можат да остварат право на товар на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА
ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА КОИ
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА МОЖАТ ДА ОСТВАРАТ
ПРАВО НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
(“СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ” БРОЈ 18/2004,
76/2004, 61/2006, 41/2007 И 62/2007)
(пречистен текст)
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат рефернтните цени на
ортопедските и други помагала изработени од стандарден материјал, за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ( во натамошен текст Фондот ),
според правилникот за индикациите за остварување на
право на ортопедски и други помагала ( во натамошен
текст Правилникот за оропедски помагала - Службен
весник на РМ бр.111/2000, 4/2001, 56/2001, 71/2001,
41/2003, 47/2003, 73/2005, 3/2006, 137/2006, 62/2007 и
86/2007).
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Член 2
Како рефернтни цени на ортопедските и другите
помагала изработени од стандарден материјал согласно
член 2 од Правилникот за ортопедски помагала се
утврдуваат:
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Назив на помагалото, материјал, резервни делови,
потрошен материјал
Надколена дрвена протеза со
дрвено лежиште
Надколена комбинирана протеза (дрво,метал,кожа)
Надколена комбинирана протеза за дезартикулација на
колк со кожно лежиште
Надколена комбинирана протеза за дезартикулација на колено
Надколена скелетна протеза за
дезартикулација на колк со
пластично лежиште
Надколена скелетна протеза со
пластично лежиште
Надколенична скелетна протеза
за дезартикулација на колено
Надколенична скелетна геријатриска протеза со дрвено лежиште
Надколенична скелетна геријатриска протеза со пластично
лежиште
Надколена протеза со две стопала (кај скратување)
Надколена иммедијантна протеза
Подколени протези
Комбинирана подколена протеза (дрво,метал,кожа)
Дрвена подколена протеза
Пластична подколена протеза
Шопортова подколена протеза
Ортопедски помагала
Подколена скелетна протеза со
пластично лежиште
Подколена скелетна протеза со
дрвено лежиште
Подколена иммедијантна протеза
Зглобни механизми
Слободен коленски зглоб
Коленски зглоб со кочница
Самокочечки коленски зглоб
Геријатриски коленски зглоб
Зглоб за дезиркулација на колено
Надворешен потпорен коленски зглоб
Зглоб за дезартикулација на
колк за скелетна протеза
Зглоб за колк (трохантер)
Скочен зглоб за стопало тип
Грајзингер

Единечна
цена со
18% ДДВ
77,138.00
43,754.00
81,420.00
54,587.00
108,622.00

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

106,936.32

42

84,999.00

43

97,209.00

44

103,537.92

45
46

85,022.00
38,000.00
32,006.00
33,040.00
39,496.96
32,703.00
40,478.72
37,288.00

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

34,000.00
58
28,365.00
29,452.80
32,026.00
19,465.13
39,558.00

59
60

11,800.00
40,856.32

61

15,464.00
7,198.00

62
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Скочен зглоб за стопало тип
Нормгеленк
Скочен зглоб за стопало Сач
Скочен зглоб за дрвено стопало
Механички скочен зглоб
Стопала
Стопало тип Грајзингер гумено
Стопало тип Нормгеленк гумено
Стопало тип Сач гумено
Филц-дрво стопало
Суспензии и козметика
Вакум суспензија
Кожна суспензија
Козметичка облога
Бутен мидер
Навлака за чунка
Протези за раце
Протези
Надлакатна работна пластична
протеза
Надлакатна естетска пластична протеза
Подлакатна работна пластична
протеза
Подлакатна естетска пластична протеза
Подлакатна кожна протеза
Миоелектронска протеза
Зглобни механизми
Зглоб за дезартикулација на рамо
Функционален лакатен зглоб
Рачен зглоб
Скелет за рачна протеза
Шаки
Филцана шака
Гумена шака
Механичка функционална шака
Естетска ракавица
Суспензии
Кожна суспензија
Вакум суспензија
Ортопедски средства – ортози
Надколени ортози
Надколен апарат со слободен
или закочен зглоб во колено со
узенгија вградена во чевел
Надколен апарат со слободен
или закочен коленски зглоб со
метална сандала
Надколен апарат со зглоб во
колк,зглоб во колено со узенгија вградена во чевел
Надколен апарат со зглоб во
колк,зглоб во колено со метална сандала
Надколен пластичен апарат со
зглоб во колено и скочен зглоб
Коленски ортози
Супракондиларна коленска ортоза

8,458.24
3,776.00
4,956.00
7,788.00
10,006.00
8,307.20
4,069.27
4,610.07
4,956.00
4,130.00
10,421.76
6,518.00
248.00
32,338.00
30,163.00
29,725.00
28,567.00
23,072.00
885,000.00
11,976.00
18,408.00
21,004.00
29,028.00
32,107.00
16,632.00
37,535.00
7,192.00
4,484.00
5,304.00
26,550.00
27,376.00
26,550.00
27,376.00
57,200.00
2,650.00
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63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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Коленски стегач за фиксација
на патела
Коленски апарат за корекција
на контрактури во колено /Редерсман/
Тутор апарат без зглоб
Тутор апарат со зглоб
Подколени ортози
Подколен потпорен апарат за
растеретување на подколеница
Подколен пластичен апарат со
ограничување на плантарна
флексија (перенеус)
Подколен апарат со ограничување на плантарна или дорзана
флексија и скочен зглоб со
приклучок на чевли
Подколен апарат со скочен
зглоб и метална сандала
Подколен апарат од челична
жица за ограничување на плантарна флексија
Подколен кожен апарат за корекција на плантарна флексија
Ортози за горни екстремитети
Надлактен корективен апарат
со механизам за корекција во
лактен зглоб /Редерсман/
Пасивна надлакатна ортоза од
пластична маса
Пасивна подлакатна ортоза од
пластична маса
Радиалис апарат
Ортоза за фиксација на зглоб и
на шака
Ортоза за фиксација на прст
Митела за фиксација на горни
екстремитети
Ортози за рбетен столб
Шанцова кравата едноделна
Шанцова кравата дводелна
Милвоки мидер
Корсет за кифоза или сколиоза
ластичен тип ЦБВ
Корсет за кифоза или сколиоза
пластичен тип ШЕНО
Корсет за кифоза или сколиоза
пластичен тип ТЛСО
Корсет за кифоза или сколиоза
пластичен француски тип
Корсет за кифоза метален
Еластичен корсет за кифоза
Корсет платнен лумбален со
фишбајни
Корсет платнен лумбален со
метални шини
Минерва корсет
Корективни ортози
Корективен апарат за исчашени колкови по Хилгерајнер со
механизам за подесување на
абдукција и адукција

1,600.00

93

8,900.00

94

3,000.00
6,210.00

95

3,000.00

96

4,500.00

97

4,000.00

98
99

4,956.00

100

5,200.00
101
2,180.00
102
8,900.00
7,000.00

103
104

4,780.00
10,000.00
1,349.00

105
106

1,220.00
618.00

107
108
109

450.00
830.00
5,840.00
16,970.00

110

16,970.00
12,137.00
12,025.00
1,640.00
500.00
1,600.00
1,860.00
3,484.00
1,416.00

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Корективен апарат за корекција на стопало Денис
Корективно помагало (ремен)
за исчашени колкови по Павлик
Корективни гакички за корекција на абдукција на колковите
по Вејкерд
Аталанта апарат за исчашени
колкови за одење
Твистеров апарат за корекција
на абдукција и адукција на
долните екстремитети
Надколен корективен апарат со
метална сандала за корекција
на варус или валгус на колено
Корективен апарат за корекција на скочен зглоб /Редерсман
Надколена корективна лонгета
за корекција на контрактури во
колено и скочен зглоб
Подколена корективна лонгета
за корекција на деформитети
на стопало
Корективен апарат за Халус
Валгус стопало
Корективен апарат за корекција на пектус каренатус
Инвалидски колички
Универзална инвалидска количка со подвижен наслон и
папучи кои се подесуваат
Инвалидска собна количка
Теренска инвалидска количка
на рачен погон
Тоалетна инвалидска количка
Детска инвалидска количка
Инвалидска количка за церебрална парализа
Електро
Додатоци на инвалидски колички
Адаптација на количка за ВЦ
Ремен за фиксација на градите
Ремен за фиксација на нозете
Ремен за фиксација на глава
Потпирач со прекршување
Масичка
Потпирач за глава
Тапацирано седиште (перниче)
Потпирач за листот на нозете
Папучи за штелување
Тврдо седиште
Тврд наслон
Клин помеѓу нозете
Анти декубитус перниче
Ортопедски чевли
Детски корективни чевли за
корекција на стопало пес еквинус и вароадуктус со зглобови
во пета и метатарзален дел со
пружина
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3,776.00
450.00
900.00
10,957.00
3,600.00
3,540.00
8,902.66
4,600.00
4,500.00
820.00
1,550.00
19,217.00
14,500.00
40,232.00
9,300.00
17,419.00
38,600.00
140,476.00
2,000.00
843.00
843.00
843.00
2,300.00
750.00
2,000.00
420.00
1,580.00
1,236.00
2,200.00
2,200.00
1,700.00
9.754,00
1,600.00
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
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Детски корективни ортопедски
чевли
Чевли кај скратување на екстремитети од 1-3 cm
Чевли кај скратување на екстремитети од 3-6 cm
Чевли кај скратување на екстремитети од 6-10 cm
Чевли кај скратување на екстремитети над 10 см.
Чевли со вградена узенгија за
едно стопало
Чевли со вградена узенгија за
две стопала
Специјални ортопедски чевли
по гипсан модел за специфични деформитети
Чевли со медијално или латерално повишување
Ортопедски чевли кај парцијални ампутации со надградување на ампутацијата
Чевли отворен фудбалски тип
за протези
Ортопедски влошки
Кожни влошки со гумено супинационо перниче
Кожни влошки со гумено супинационо и мататарзално
перниче
Кожни влошки тапацирани со
отвор на пета
Кожни влошки со латерално
или медицијално повишување
Влошки со плута за скратување до 2 см.
Еластични чорапи
Еластични чорапи
Помошни помагала (бандажерски средства)
Бастуни
Троножен бастун
Четвороножен бастун
Патерици
Дрвена патерица подпазувна
со подесување на висината
Метална патерица подпазувна
со подесување на висината
Метална патерица подлактна
со подесување на висината
Дубаци и одалки
Дубак со масичка 4 тркала
Одалка со ракофат без тркала
Одалка со ракофат со 2 тркала
Одалка со ракофат со 4 тркала
Одалка со подлакатна подпора
со 2 тркала
Одалка со подлакатна подпора
со 4 тркала
Појаси и утеги
Појас за спуштен стомак
Појас за трудници со млитава
стомачна мускулатура

1,450.00
1,600.00
2,800.00
7,530.00

156
157
158
159

8,766.00

160

2,360.00

161
162

3,304.00
2,596.00

163
164

1,450.00
7,271.00
3,500.00
284.00
284.00
284.00
284.00
284.00
420.00

1,240.00
1,410.00
550.00
450.00
472.00
3,300.00
1,530.00
2,753.00
3,146.00
3,371.00
3,821.00
1,290.00
1,390.00

165
166
166/1
166/2
166/3
166/4
166/5
166/6
166/7
166/8
166/9
166/10
166/11
166/12
166/13
166/14
166/15
166/16
166/17
166/18
166/19
166/20
166/21
166/22
166/23
166/24
166/25
166/26
166/27
166/28
166/29
166/30
166/31
166/32
166/33
166/34
167
167/1
167/2
167/3
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Појас за пупчана кила
Појас за еднострана препонска
кила
Појас за двострана препонска
кила
Појас за еднострана или двострана кесна кила со суспензориум
Појас за спуштен стомак и
препонска кила
Суспензориум
Појас со пружина за еднострана препонска кила
Појас со пружина за двострана
препонска кила
Појас со пружина за еднострана или двострана кесна кила
Вештачка дојка
Вештачка дојка (силиконска)
Очни помагала
Очила
Очила со обични монофокални
стакла
до 2 Д
од 2 до 4 Д
од 4 до 6 Д
од 6 до 8 Д
од 8 до 10 Д
од 10 до 13 Д
од 13 до 16 Д
од 16 до 20 Д
над 20 Д
Торус 2/2
Торус 4/2
Торус 6/2
Торус 8/2
Торус 10/2
Торус 13/2
Торус 16/2
Торус 20/2
Торус 2/4
Торус 4/4
Торус 6/4
Торус 8/4
Торус 10/4
Торус 13/4
Торус 16/4
Торус 20/4
над 20/4
Торус 2/6
Торус 4/6
Торус 6/6
Торус 8/6
Торус 10/6
Торус 13/6
Торус 16/6
Торус 20/6
Очила со бифокални стакла
до 2 Д
од 2 до 4 Д
од 4 до 6 Д

960.00
900.00
1,350.00
1,800.00
1,600.00
750.00
2,250.00
4,500.00
4,720.00
3,450.00

250.00
260.00
300.00
340.00
380.00
420.00
480.00
640.00
930.00
390.00
420.00
420.00
520.00
660.00
620.00
900.00
1,050.00
450.00
470.00
490.00
620.00
520.00
680.00
1,070.00
1,150.00
1,400.00
1,240.00
1,240.00
1,240.00
1,240.00
1,240.00
1,240.00
1,240.00
1,240.00
1,740.00
1,900.00
2,400.00
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167/4
167/5
167/6
167/7
167/8
168
169
170
171
171/1
171/2
171/3
171/4
172
172/1
172/2
172/3
172/4
173
173/1
173/2
173/3
174
174/1
174/2
174/3
175
176
177
178
179
180
181
182
182/1
182/2
182/3
183
183/1
183/2

184
185
186
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од 6 до 8 Д
Торус 2/4
Торус 4/4
Торус 6/4
Торус 8/4
Очила со специјален систем на
стакла (телескопски)
Очила со млечни стакла
Очила со темни стакла
Контактни леќи
Контактни леќи - тврди
од 0,00 до 6,0
од 6,12 до 12,00
од 12,25 до 20,00
преку 20,00
Контактни леќи - полутврди
силиконски
од 0,00 до 6,00
од 6,12 до 12,00
од 12,25 до 20,00
преку 20,00
Контактни леќи - меки за еднодневна употреба
од 0,00 до 6,00
од 6,12 до 12,00
преку 12,00
Контактни леќи -меки за повеќедневна употреба
од 0,00 до 6,00
од 6,12 до 12,00
преку 12,00
Очни призми
Очни призми
Очни протези
Очна протеза – полна
Очна протеза - лушпеста
Очна протеза - орбитална
Други очни помагала
Долг бел стап
Слушни помагала
Џепен слушен апарат
Слушен апарат вграден во очила
Задушен слушен апарат
за оштетување на слухот од 40
до 60 децибели
за оштетување на слухот од 60
до 80 децибели
за оштетување на слухот од 80
до 120 децибели
Канален слушен апарат
за оштетување на слухот од 40
до 60 децибели
за оштетување на слухот од 60
до 80 децибели
Помагала за овозможување на
гласен говор
Апарат за овозможување на
гласен говор
Појас за фиксирање на дводелен систем за уростоми
Ендотрахијална канила - метална

3,100.00
2,450.00
3,080.00
3,500.00
3,300.00

1,850.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00

187
188
189
190
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Ендотрахијална канила – гумена
Постојан катетар
Нелатон катетар
Распрскувач и инхалатор

21,00
475,00
40,00
3.500,00

Член 3
Цените утврдени во член 2 во оваа одлука се максимални цени кои Фондот ќе ги надоместува за издадено
ортопедско помагало на правните лица кои изработуваат или набавуваат ортопедски помагала и кои со Фондот имаат склучено договор за издавање на ортопедски
помагала.

3,300.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00

Член 4
За подигнато ортопедско помагало, Фондот ја признава цената за соодветното ортопедско помагало утврдена во член 2 од оваа одлука.
Правното лице кое склучило договор со Фондот,
доволно е да ги има на располагање помагалата по цени утврдени во член 2 од оваа одлука.
Доколку осигуреното лице сака да подигне ортопедско помагало од повисок стандард, односно по цена
повисока од цената утврдена во член 2 од оваа одлука,
разликата во цената паѓа на товар на осигуреното лице.

1,328.00
1,328.00
1,328.00

Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.

2,395.00
2,395.00
2,395.00

12,400.00
12,400.00
42,000.00

8,600.00
14,450.00
6,720.00
8,950.00
11,980.00
6,960.00
10,670.00

32,922.00
450,00
2.608,00

Управен одбор
Претседател,
Аљбон Џемаили, с.р.
___________
196.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со
член 69 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/05, 37/06, 18/07 и 36/07),
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување
на Македонија, на седницата одржана на ден 25.07.2007
година, утврди пречистен текст на Правилникот за критериумите за склучување на договори и за начинот на
плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита
ПРАВИЛНИК
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ
КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
(„Сл. весник на РМ“ бр. 54/2003,35/2006 и 137/2006)
(пречистен текст)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за
склучување договори и за начинот на плаќање на
здравствените услуги кои ги пружаат здравствените
установи на осигурените лица во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита на товар на средствата за задолжително здравствено осигурување.
Критериумите за склучување договори и за начинот
на плаќање на здравствените услуги на здравствените
установи кои вршат специјалистичко – консултативна
стоматолошка здравствена заштита ќе се регулираат со
посебен акт.
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Член 2
Како здравствени услуги во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита, во
смисла на овој правилник, се сметаат основните здравствени услуги од член 9 став 1 точка б) специјалистичко-консултативната здравствена заштита и точка в)
болничката здравствена заштита од Законот за здравственото осигурување (во натамошниот текст: Закон).
Критериуми за склучување на договор
Член 3
За обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита Фондот за здравствено
осигурување на Македонија (во натамошниот текст:
Фонд) склучува договори со здравствените установи.
Договорите од став 1 на овој член се склучуваат доколку здравствената установа ги исполнува следните
критериуми:
1) да укажува здравствени услуги што се во рамките на дејноста за која е регистрирана согласно со Законот за здравствената заштита,
2) да постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема и кадри),
3) да има утврден план и програма за обезбедување
на здравствени услуги на осигурените лица и
4) да има утврден финансиски план на потребните
средства за обезбедување одреден вид и обем на здравствени услуги на осигурените лица;
5) се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;
6) се платени придонесите за задолжително здравствено осигурување;
7) негува добри деловни односи
Договорите од став 1 и 2 на овој член Фондот ги
склучува, доколку има утврдени средства во буџетот
на Фондот по намени, по доставена понуда за склучување на договор придружена со потребна документација, со важност на договорот за тековната година.
II. УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ
Појдовни основи за утврдување на надоместокот
Член 4
Надоместокот за вршење на здравствените услуги
од член 2 на овој правилник за секоја деловна година
се утврдува со договор склучен помеѓу Фондот и
здравствената установа.
Надоместокот од став 1 на овој член се утврдува
врз основа на:
1) планираните средства за специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита утврдени во Буџетот на Фондот;
2) средствата за здравствени услуги на осигурените
лица уплатени од Фондот на здравствената установа во
последните три години;
3) трошоците на здравствената установа и видот и
обемот на здравствените услуги на осигурените лица
остварени во последните три години;
4) планираниот вид и обем на здравствени услуги
на осигурените лица што ќе се вршат во здравствената
установа, во согласност со потребите на населението
на подрачјето на здравствената установа;
5) планираните средства на здравствената установа
за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги за осигурените лица врз основа на финансиска
анализа за потребите и оправданоста од таквите здравствени услуги;
6) целите што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа.
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Утврдување на трошоците на здравствената установа и видот и обемот на здравствените услуги
Член 5
Како трошоци на здравствената установа за здравствени услуги, во смисла на член 4 точка 2 од овој правилник, се сметаат остварените трошоци во претходните три години за пружените здравствени услуги на осигурените лица искажани според аналитички ставки и
потставки за:
1) плати и надоместоци на вработените во здравствената установа кои учествувале во вршење на дејноста, според нивната квалификациона структура;
2) трошоци за лекови, помошни медицински материјали кои служат за примена на лековите и санитетски
материјал потребен за лекување (лекови, вакцини, стоматолошки материјали, ортопедски справи и помагала,
санитетски материјали, други медицински материјали:
потрошни материјали за дијализа, лабараториски и фотолабараториски материјали, рентген филмови, контрастни средства, катетри и водичи, вградени материјали кај болни - имплантанти, материјали за терапија и
рехабилитација и други медицински материјали потрошени за лекување на болни) врз основа на процедурите
за лекување на медицината на докази;
3) трошоци за стоки и услуги (патни и дневни трошоци, комунални услуги, трошоци за затоплување,
трошоци за комуникација и транспорт, трошоци за тековно одржување, договорни услуги, други оперативни
трошоци и трошоци за материјали: административни
материјали; работна облека, обувки и постелнини; храна за болни и други материјали потрошени за лекување
на болни);
4) други трошоци за вршење на дејноста.
Средствата за изградба, реновирање и за набавка на
мебел и канцалариска опрема на објектите како и набавките на медицинска опрема и санитетски и други моторни возила се обезбедуваат преку посебни програми
за капитални инвестиции во здравството и истите не се
сметаат како трошоци на здравствената установа во
смисла на став 1 од овој член.
Член 6
Како вид и обем на здравствени услуги, во смисла на
член 4 точка 3 на овој правилник, се сметаат извршените
здравствени услуги на осигурените лица во здравствената установа според вид и обем во последните три години, групирани по групи на дијагнози по МКБ – 10 со
слични дијагностичко терапевски процедури ( во понатамошниот текст: „терапевски процедури“).
Планирање на видот и обемот на здравствените
услуги
Член 7
Планирањето на видот и обемот на здравствените
услуги за тековната година во однос на претходните
години се врши врз основа на стапката на морбидитетот и на бројот на населението на подрачјето на здравствената установа, односно на поширокото подрачје од
кое гравитира населението за одреден вид на здравствени услуги.
Планирањето на средствата за обезбедување на планираниот вид и обем на здравствените услуги се врши
врз основа на трошоците на здравствената установа остварени во последните три години, корегирано со трошоците на планираното зголемување односно намалување на видот и обемот на здравствените услуги, групирани по терапевски процедури.
Во случаи кога планираниот вид и обем на здравствени услуги за тековната година е значително поголем од видот и обемот на истите здравствени услуги во
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претходните години, индексот на зголемувањето на
средствата за тековната година по тој основ се утврдува од просечниот број на тој вид на услуги во Република Македонија во минатата, во однос на планираните
услуги во тековната година.
Цели што треба да се постигнат низ резултатите од
извршената работа
Член 8
Како цели што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа, во смисла на овој правилник,
се зголемување на продуктивнноста, ефикасноста, квалитетот, достапноста и финансиското управување.
Член 9
Оценувањето на продуктивноста во здравствената
установа се врши преку следните индикатори:
- количник (однос) на бројот на првите и повторените амбулантски прегледи,
- број на специјалистички прегледи просечно по лекар,
- број на хоспитализирани пациенти просечно по
лекар.
Оценувањето на ефикасноста во здравствената установа се врши преку следните индикатори:
- број на лекувани пациенти во дневна болница,
- број на остварени болнички денови,
- број на хоспитализирани пациенти,
- просечно време на престој во болница,
- број на пациенти упатени во други здравствени
установи,
- просечни трошоци за лекови по пациент,
- росечни вкупни трошоци по пациент.
Оценувањето на квалитетот во здравствената установа се врши преку следните индикатори:
- број на повторно примени пациенти за иста дијагноза во период од еден месец по отпуштањето,
- број на повторни операции за иста дијагноза (реоперации),
- број на инфекции предизвикани во болница,
- број на пациенти со декубитуси,
- број на жалби и поплаки на работата во здравствената установа.
Оценувањето на достапноста во здравствената установа се врши преку следните индикатори:
- просечно време на чекање за дијагностички испитувања,
- просечно време на чекање за закажување на прегледи и операции,
- просечно време на чекање во ординацијата,
- број на пациенти кои со свои средства набавиле
инплантанти, медицински потрошен материјал и лекови.
Оценувањето на финансиското управување во здравствената установа се врши преку следните индикатори:
- долгови на здравствената установа,
- дефицит на здравствената установа,
- количник (однос) на бројот на немедицинскиот и
медицинскиот кадар во здравствената установа.
Член 10
За оценување на успешноста во работењето во
здравствената установа ќе се применуваат следните индикатори:
- стапката на хоспитализирани пациенти во болницата;
- стапката на временски престој на пациентите во
болницата;
- бројот на повторно примени пациенти во текот на
три месеци;
- бројот на упатите до амбулантски специјалисти и
болници и;
- задоволството на пациентите.
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Индикаторите за целите ќе ги следат и индикаторите за оценување на успешноста од извршената работа
што се утврдуваат со договорот склучен помеѓу Фондот и здравствената установа, во зависност од дејноста
што ја врши здравствената установа и видот и обемот
на договорените здравствени услуги.
Пресметување на надоместокот
Член 11
Надоместокот пресметан врз основа на член 5 до 7
од овој правилник се смета како договорен износ на надоместокот за тековната година.
Надоместокот од став 1 на овој член се состои од: основен надоместок (фиксен дел); надоместок според извршувањето на договорениот вид и обем на здравствени
услуги (променлив дел) и надоместок според исполнувањето на целите што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа (променлив дел).
Структурата на надоместоците од став 2 на овој
член се остварува на следниот начин:

Пресметаните износи на надоместокот врз основа
на став 3 на овој член, за секоја деловна година, се
утврдуваат во договорот помеѓу Фондот и здравствената установа.
НАСЛОВОТ ПРЕД ЧЛЕНОТ 12 И ЧЛЕНОТ 12 СЕ
БРИШАТ
Укинати со Сл.весник бр.35/06
Начин на плаќање
Член 13
Договорениот надоместок за здравствени услуги на
здравствената установа, според член 11 на овој правилник, за деловната година се дели на 12 еднакви месечни
износи, доколку со договорот не е поинаку определено.
Член 14
Износот на надоместокот според член 11 став 3 точка 2 и точка 3 на овој правилник се исплатува доколку
здравствената установа ги извршила договорениот вид
и обем на здравствени услуги и ги остварила договорените цели што треба да се постигнат низ резултатите
од извршената работа.
Член 15
Износот на надоместокот според извршувањето на
договорениот вид и обем на здравствени услуги утврден според член 11 став 3 точка 2 на овој правилник, во
текот на годината се намалува со индексот на вкупно
пресметаните бодови на извршените здравствени услуги во однос на планираните, пресметани според бодовите во ценовникот на здравствените услуги во Република Македонија, по терапевски процедури, врз основа
на остварените резултати во претходното тромесечије,
доколку извршувањето на видот и обемот на здравствените услуги е намалено.
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Член 16
Износот на надоместокот по основ на остварувањето на целите од член 11 став 3 точка 3 на овој правилник, се намалува со просечниот индекс на индикаторите за секоја од утврдените цели, врз основа на утврдените резултати, во предходните три месеци.
Видот на индикаторите и роковите од став 1 на овој
член, се утврдуваат со договорот помеѓу Фондот и
здравствената установа.
Склучување на договорот
Член 17
Договорот за укажување на здравствените услуги и
за надоместокот утврден врз основа на овој правилник
помеѓу Фондот и здравствената установа се склучува
најдоцна до 31 декември во тековната година за следната година, по извршеното усогласување.
Составен дел на договорот се: извештајот за трошоците на здравствената установа и видот и обемот на извршените здравствени услуги во последните три години; извештајот за бројот и структурата на вработените;
извештајот за видовите, количините и износите на лековите, медицинските материјали и другите материјали
потрошени во претходната година; планот на здравствените услуги за тековната година; планот и структурата на вработените за тековната година; планираните
средства за тековната година и пресметките на надоместокот според член 11 на овој правилник.
Користење на средствата во здравствената установа
Член 18
Со средствата остварени според овој правилник и договорот, здравствената установа располага самостојно.
Остварените средства според овој правилник и договорот не можат да се пренаменат за исплата на плати и
надоместоци на плати на вработените, ниту за други намени со кои ќе се предизвика намалување на правата и
квалитетот на здравствените услуги на осигурените лица.
Средствата остварени од заштеди можат да се користат за унапредување на дејноста на здравствената
установа.
ЧЛЕНОТ 19 СЕ БРИШЕ
Укинат со Сл.весник бр.137/06
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
ЧЛЕНОТ 20 СЕ БРИШЕ
Укинат со Сл.весник бр.35/06
Член 21
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија", а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.
Управен одбор
Претседател,
Аљбон Џемаили, с.р.
___________
197.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од
Законот за здравственото осигурување („Сл. весник на
РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007и 36/2007), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25.07.2007 година,
утврди пречистен текст на Правилникот за начинот на
плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат
на избран лекар
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ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО
КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР
("Службен весник на РМ" бр. 10/2002, 17/2002,
137/2006, 41/2007, 62/2007 и 86/2007)
(пречистен текст)
Член 1
Со овој правилник се утврдува начинот на плаќањето и критериуми за склучување на договори за лабораториските испитувања кои осигурените лица можат да
ги остварат на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошен
текст Фондот) во специјалистичко консултативната
здравствена заштита по упат на избран лекар во примарна здравствена заштита.
Член 1а
За обезбедување на лабораториските испитувања во
специјалистичко-консултативната здравствена заштита по
упат на избран лекар во примарната здравствена заштита,
Фондот склучува договори со здравствените установи кои
вршат лабораториски испитувања во специјалистичкоконсултативната здравствена заштита ако:
- укажува здравствени услуги што се во рамките на
дејноста за која е регистрирана и за која има дозвола
согласно Законот за здравствена заштита:
- постојат услови за вршење на соодветната дејност
(простор, опрема, кадри и сл.);
- се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;
- се платени придонесите за задолжителното здравствено осигурување;
- негува добри деловни односи.
Договорите од став 1, Фондот ги склучува во рамките на утврдените буџетски средства за таа намена, по
доставена понуда за склучување на договор придружена со потребна документација, со важност на договорот за тековната година.
Член 2
Како лабораториски испитувања, во смисла на овој
Правилник се сметаат лабораториските испитувања
кои се вршат за утврдување на заболувањата, повредите и здравствената состојба на осигурените лица во
специјалистичко консултативната здравствена заштита
(член 9 став 1 под б) точка 1 од Законот за здравственото осигурување) и тоа:
I. Хематолошки и цитолошки испитувања
Ред.бр. Анализа
- КРВНА СЛИКА
1. Хемоглобин
2. Еритроцити
3. Леукоцити
4. Тромбоцити
5. Хематокрит
6. Диференцијална крвна слика
7. Седиментација на еритроцити за 1 саат
II. Испитување на урина
Ред.бр. Анализа
1. PH (17/2002)
2. Специфицна тежина
3. Белковини
4. Сахар
5. Кетони
6. Седимент на урина
7. Уробилиноген
8. Билирубин
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III. Основни биохемиски испитувања
Ред.бр. Анализа
1. Гликемија
2. Холестерол
3. Триглицериди
4. Уреа
5. Креатинин
6. Ензимски статус - АЛАТ (ГПТ) и АСАТ (ГОТ)
7. Електролитен статус - железо (серум)
8. Имунолошки статус - АСО (АСТ)
IV. Тест за бременост
Член 3
Лабораториските испитувања од член 2 на овој
Правилник, во здравствената установа ги врши соодветен стручен кадар “лабораториски тим” согласно
Правилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените
организации.
Осигурените лица лабораториските испитувања ги
остварува со упат на избраниот лекар образец лабораториски упат.
Член 4
Појдовни критериуми за определување на надоместокот за плаќање на лабораториските испитувања по
упат на избран лекар од член 2 на овој правилник се:
- планираните средства за специјалистичко - консултативна здравствена заштита за делот на лабораториски испитувања што се остваруваат од придонесот за
задолжително здравствено осигурување;
- бројот на населението;
- структурата на населението по возрасни групи;
- број и структура на потреби од лабораториски испитувања утврдени во претходните години.
Член 5
Здравствената установа која врши лабораториски
испитувања, склучува договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија за плаќање на услугите
за обезбедените лабораториски испитувања на осигурените лица.
Со договорот од став 1 на овој член се регулираат:
- видот на лабораториските испитувања,
- бројот на осигурените лица и структурата на возрасните групи што го избрале избраниот лекар,
- начинот на упатување,
- начин и време на вршење на лабораториските испитувања
- и други меѓусебни обврски на договорните страни.
Плаќањето на надоместокот за обезбедување на лабораториски испитувања од член 2 на овој правилник
на Фондот, се врши за лабораториските испитувања извршени по склучувањето на Договорот од став 1 на
овој член и на договорот од член 6 на овој правилник.
Член 6
За остварување на правото на лабораториски испитувања на осигурените лица, здравствената установа на
избраниот лекар склучува договор со здравствена установа која врши лабораториски испитувања и тоа за сите осигурени лица кои го избрале избраниот лекар.
Член 7
Примерок од договорот од член 6 на овој правилник здравствената установа која врши лабораторски
испитувања доставуваа и до надлежната подрачна
служба на Фондот.
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Член 8
Надоместокот за обезбедените лабораториски испитувања (капитација), представува потенцијален месечен
износ на надоместок кој осигуреното лице може да го
донесе, како износ кој се плаќа на здравствената установа која врши лабораториски испитувања за обезбедување на испитувањата од член 2 на овој правилник.
Надоместокот за капитација се состои од соответен
број на поени.
Надоместокот за капитација се определува според
старосната структура на осигурените лица, помножен
со основните поени за секоја од овие категории и тоа:
Категорија Поени
За деца до 6 годишна возраст 1.80
За деца постари од 6 и помали од 18 години 1.20
За возрасни над 18 години и помлади од 34 1.00
За возрасни над 34 години и помлади од 65 2.10
За возрасни постари од 65 3.10.
Основните поени од став 1 на овој член се утврдени
врз основа на статистички податоци за потребите од
лабораториски испитувања во претходниот период.
Член 8а
Во зависност од бројот на остварените поени за
соодветен лабораториски тим, вредноста на поенот се
пресметува на следниот начин:
1. до 20000 поени 100% од утврдената вредност на
поенот;
2. за секој нареден поен од 20001 до 30000 поени,
70% од утврдената вредност на поенот;
3. за секој нареден поен од 30001 до 45000 поени,
45% од утврдената вредност на поенот;
4. за секој нареден поен од 45001 поени, 30% од
утврдената вредност на поенот.
Член 9
Вредноста на поенот за обезбедени лабораториски
испитувања ја утврдува Фондот врз основа на планираните приходи утврдени со Буџетот на Фондот за тековната година.
Член 10
Надоместокот на капитацијата од член 8 на овој
Правилник, што го исплаќа Фондот на здравствената
установа која врши лабораториски испитувања ги опфаќа сите трошоците за квалитетно и навремено извршување на обезбедените испитувања и ги опфаќа трошоците за:
- одржување на здравствената установа и опремата
по соответни стандарди,
- обезбедување на потребните услуги на осигурените лица,
- плаќање на медицинскиот и останатиот персонал,
- потрошен материјал за конкретни услуги,
- други вообичаени трошоци,
- водење на компјутерска евиденција и доставување
на податоци до Фондот за здравствено осигурување и
останатите надлежни институции.
Член 11
Надоместокот на лабораториските испитувања кои
не се опфатени со овој правилник, до утврдување на
начинот на нивното плаќање со друг општ акт ќе се
плаќа според цените утврдени со Ценовникот на здравствените услуги во Република Македонија.
Член 12
Се брише-објавен во „Службен весник“ бр.137/2006.
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Член 13
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Министерот за здравство.
Управен одбор
Претседател,
Аљбон Џемаили, с.р.
___________

198.
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 а во врска со
член 54 став 1 точка 8 од Законот за здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр.25/2000, 90/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и
36/2007), Управниот одбор на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија, на седницата одржана на
25.07.2007 година, утврди пречистен текст на Одлуката
за утврдување на референтни цени за системи за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки и паста, што паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ИЛЕОСТОМИ, КОЛОСТОМИ И УРОСТОМИ, ПЛОЧКИ И ПАСТА, ШТО ПАЃААТ НА ТОВАР
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА
(„Сл. весник на РМ“ бр. 61/2006 и 41/2007)
(пречистен текст)
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат референтните цени за
системите за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки и паста, изработени од стандарден материјал, што
паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување
на Македонија (во понатамошниот текст: Фондот), според Правилникот за индикациите за остварување на
право на ортопедските и други помагала “Службен весник на РМ” бр.111/00, 4/2001, 56/2001, 71/2001 41/2003,
47/2003, 73/2005, 3/2006, 137/2006, 62/2007 и 86/2007
(во понатамошниот текст: Правилник за ортопедски
помагала.)
Член 2
Како референтни цени за системите за илеостоми,
колостоми и уростоми, плочки и паста, изработени од
стандарден материјал согласно член 27 од Правилникот за ортопедски помагала се утврдуваат:
Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назив на помагалото
Едноделен систем за колостома самолеплива кеса
Едноделен педијатриски систем за
колостома – самолеплива кеса
Едноделен систем за илеостома самолеплива кеса
Кеси за дводелен систем за колостома без филтер
Кеси за дводелен систем за колостома со активен филтер
Кеси за дводелен систем за илеостома
Кеси за дводелен систем за уростома
Плочки за дводелен систем
Паста за стома 60 гр. (алкохол)
Паста за стома 30 гр.

Единечна
цена
45,50
96,00
131,50
42,50
50,50
57,50
76,00
121,00
383,00
239,00
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Член 3
Референтните цени од член 2 во оваа одлука се
утврдени според најповолните (најниски) цени на системите за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки и
паста, добиени по последниот спроведен отворен повик на Фондот бр.02-5039/2 од 2003 година.
Референтните цени утврдени според член 2 од оваа
Одлука се максимални цени кои Фондот ќе ги надоместува за издадени системи за илеостоми, колостоми и
уростоми, плочки и паста, на правните лица кои истите
ги набавуваат и кои со Фондот имаат склучено договор
за издавање на ортопедски помагала.
Фондот ќе склучи договор со правното лице од став
2 на овој член ако понудените ортопедски помагала се
регистрирани согласно Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала („Сл.
весник на РМ“ бр. 21/1998).
Член 4
Доколку осигуреното лице сака да добие системи за
илеостоми, колостоми и уростоми, плочки и паста, од
повисок стандард, односно по цена повисока од цената
утврдена во член 2 од оваа Одлука, разликата во цената
паѓа на товар на осигуреното лице.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Управен одбор
Претседател,
Аљбон Џемаили, с.р.
____________

199.
Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24
став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 25/2000
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005,
18/2007 и 36/2007), Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија на седницата
одржана на 25.07.2007 утврди пречистен текст на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето
на правата и обврските од задолжителното здравствено
осигурување
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
("Службен весник на РМ" бр. 111/2000, 4/2001,
71/2001, 23/2002, 55/2004,30/2006,137/2006, и 26/2007)
( пречистен текст )
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник, во согласност со Законот за
здравственото осигурување (во натамошниот текст: Закон), поблиску се уредуваат содржината и начинот на
остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување на осигурените лица на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во
натамошниот текст: Фонд).
Член 2
Како осигурено лице се смета лице на кое на начин
пропишан со Законот и овој правилник му е утврдено
својство на осигуреник, односно осигурено лице.
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Член 3
На осигурените лица им се обезбедуваат здравствени услуги и парични надоместоци под услови и на начин утврдени со Законот, овој правилник и другите општи акти на Фондот.
Здравствените услуги од став 1 на овој член осигуреното лице може да ги оствари само во здравствени
установи со кои Фондот склучил договор.
II. УТВРДУВАЊЕ СВОЈСТВО НА ОСИГУРЕНО
ЛИЦЕ
Член 4
Својството на осигурено лице го утврдува подрачната служба на Фондот, според местото на живеење односно на работа.
Својството на осигурено лице се утврдува врз основа на пријава за задолжителното здравствено осигурување што ја поднесуваат обврзниците за уплата на придонесот.
Ако Фонодот утврди дека обврзникот за уплата на
придонесот, во пропишаниот рок не поднесол пријава
за задолжителното здравствено осигурување, по службена должност, со решение ќе утврди својство на осигурено лице.
Ако Фонодот по поднесена пријава не признае
својство на осигурено лице, или тоа својство го признае по друг основ, должен е за тоа да донесе решение.
Член 5
Поднесителот на пријавата е должен кон пријавата
да приложи соодветни докази со кои се докажува законскиот основ за осигурување (за заснован работен
однос, вршење на дејност, корисник на пензија, корисник на постојана социјална заштита или друг основ на
осигурување).
За осигурените лица - членови на семејството кон
пријавата се поднесува доказ со кој се докажува сродството со осигуреникот (извод од матичните книги на
венчаните, извод од матичните книги на родените или
решение од надлежен орган).
За децата на осигуреникот над 18 години, кон пријавата се поднесува и потврда за редовно школување.
За децата кои се или ќе станат неспособни за самостоен живот и работа, кон пријавата се поднесува решение дека детето е неспособно за самостоен живот и
работа според прописите за пензиското и инвалидското
осигурување, односно за социјална заштита.
Член 6
Врз основа на пријавата за осигурување и доказите
од член 5 на овој правилник, статусот на осигурено лице се утврдува од денот на: засновање на работниот однос; почетокот на вршењето на дејноста; почетокот на
користењето на пензијата односно другите права врз
основа на кои се осигуруваат, стапувањето во брак, раѓањето или стекнувањето на друго својство врз основа
на која ќе се осигурува.
За лицата кои сами пристапуваат кон задолжително
здравствено осигурување, статусот на осигурено лице
се утврдува со денот на поднесувањето на пријавата.
Член 7
За децата на осигуреникот над 18 години кои се на
редовно школување, на почетокот на учебната година,
осигуреникот доставува потврда за редовно школување.
Доколку за осигуреното лице од став 1 на овој член
не е доставена потврда за редовно школување, им престанува својството на осигурено лице.
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Член 8
Својството на осигурено лице престанува со денот на
поднесување на одјавата за осигурување, односно со престанокот на основот врз основа на кој било осигурено.
Член 9
Образецот на пријавата односно одјавата за задолжително здравствено осигурување (ЗО - 1) е составен
дел на овој правилник.
Фондот води евиденција за осигурените лица според податоците за пријавата односно одјавата за задолжително здравствено осигурување.
III. ДОКАЖУВАЊЕ НА СВОЈСТВО НА ОСИГУРЕНО
ЛИЦЕ
Член 10
Својството на осигурено лице се докажува со здравствена легитимација и потврда за платен придонес.
Здравствената легитимација може да се користи само
со лична карта, односно ученичка книшка или индекс со
кои се докажува идентитетот на осигуреното лице.
Член 11
По исклучок од ставот 2 на член 10 од овој правилник, децата до два месеца возраст здравствена заштита
можат да користат и врз основа на здравствена легитимација на еден од родителите.
Член 12
Потврдата за платен придонес за здравствено осигурување ја издава подрачната служба на Фондот, според местото на живеење, односно работа на осигуреникот, ако обврзникот редовно го уплатува придонесот за
здравствено осигурување или со задоцнување од најмногу 60 дена сметано од истекот на последниот ден од
месецот за кој се плаќа придонесот.
Потврдата од став 1 на овој член содржи: име и
презиме на осигуреникот, број на здравствената легитимација, регистарски број на обврзникот, сериски
број, месецот за кој е платен придонесот и месеците и
годината во кои можат да се користат здравствени услуги на товар на средствата на Фондот.
Потврдата за платен придонес за здравствено осигурување за корисниците на пензија или друг надоместок од пензиското и инвалидското осигурување, се издава со скратени податоци заедно со чекот со кој се
исплатува пензијата односно надоместокот.
Потврдата за платен придонес за здравствено осигурување се издава во потребен број на примероци за
здравствени услуги и за лекови.
Примерок од потврдата се приложува кон пресметката за извршената здравствена услуга и кон рецептот
за издаден лек.
IV. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
1. Избор на лекар
Член 13
Осигуреното лице заради користење на здравствена
заштита во примарната здравствена заштита врши избор на лекар во дејност на: општа медицина, медицина
на трудот, педијатрија, училишна медицина, гинекологија и општа стоматологија, според местото на живеење односно на работа.
Како избран лекар во смисла на став 1 од овој член
се смета лекар вработен во здравствена установа која
врши примарна здравствена заштита и кој осигуреното
лице го избрало за свој лекар.

Стр. 60 - Бр. 115

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 14
Изборот на лекар се врши:
1.Во дејноста општа медицина избор на лекар можат да вршат сите осигурени лица.
2.Во дејноста медицина на трудот избор на лекар
вршат работниците и другите осигурени лица, доколку
лекарот од медицина на трудот врши дејност од општа
медицина.
3.Во дејноста на педијатрија, избор на лекар вршат
децата до 6 односно до 14 годишна возраст.
4.Во дејноста училишна медицина избор на лекар
вршат децата од училишна возраст.
5.Децата кои се на школување надвор од местото на
живеење избираат лекар и во местото на школувањето.
6.Во дејноста гинекологија избор на лекар вршат
жените над 14 годишна возраст.
7.Во дејноста на стоматологијата избор на лекар вршат сите осигурени лица.
По исклучок од став 1 точка 3 и точка 4 на овој
член, осигуреното лице може да избере лекар и од дејноста на педијатрија и училишна медицина, ако на тоа
подрачје нема лекар од соодветната специјалност или
ако осигуреното лице така определи.
Изборот на лекар стоматолог се врши од сите лекари стоматолози кои вршат општа стоматолошка пракса
освен лекарите специјалисти по орална хирургија и ортодонција и други специјалисти, кои вршат специјалистичка дејност.
Член 15
За децата осигурени лица до 14 годишна возраст,
изборот на лекар може да го врши родителот односно
старателот.
Член 16
Лекарот може да го одбие изборот на осигуреното
лице во случај:
1. кога му е исполнет нормативот утврден со општ
акт на Фондот;
2.ако осигуреното лице укажува недоверба кон лекарот или не постапува по неговите совети;
3.ако не му дава вистински податоци за својата
здравствена состојба.
Член 17
Секој избран лекар е должен да определи друг лекар од својата или од друга најблиска здравствена установа која врши иста дејност, кој ќе го заменува, односно кој ќе му ги пружа здравствените услуги на осигуреното лице во случај на негова отсутност.
Избраниот лекар е должен да ја извести подрачната
служба на Фондот за лекарот кој ќе го заменува.
Член 18
Избраниот лекар може да се промени во случај на:
1. престанок на работа на избраниот лекар;
2. промена на местото на живеење односно на работа на избраниот лекар или на осигуреното лице;
3. во други случаи по барање на осигуреното лице,
односно лекарот.
Член 19
Изборот на лекар се врши со пополнување на изјава
за избор на лекар на образец ИЛ-1 (Пријава за избор Промена на лекар), кој е составен дел на овој правилник.
Изјавата од став 1 на овој член се потполнува во
два примероци од кои едниот останува во здравствениот картон на осигуреното лице кај избраниот лекар, а
другиот избраниот лекар го доставува до подрачната
служба на Фондот за евиденција.
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Член 20
Промената на избраниот лекар се врши со пополнување на нов образец ИЛ-1 како одјава за избор на лекар
и нов образец ИЛ-1 како изјава за избор на лекар.
Подрачната служба на Фондот по службена должност може да ја изврши промената со верификација на
изјавата на осигуреното лице и доказ од личната исправа , во рок од осум дена од поднесувањето.
Во рок од осум дена од извршената промена од став
2 на овој член, подрачната служба на Фондот ѓи известува избраниот и ново избраниот лекар.
При промена на избраниот лекар, здравствениот
картон се пренесува кај ново избраниот лекар.
Одјавата и новата изјава за избор на лекар од став 1
на овој член новоизбраниот лекар ги доставува до подрачната служба на Фондот.
Член 21
Изборот на лекар и заменикот на избраниот лекар
се запишуваат во здравствената легитимација на осигуреното лице со втиснување на факсимилот со бројот на
лекарот.
Промената на изборот на лекарот се запишува во
здравствената легитимација по поништувањето на записот за претходниот избран лекар.
Член 22
Избраниот лекар води евиденција за осигурените
лица што го избрале.
Подрачната служба на Фондот води евиденција за
осигурените лица според избраните лекари и нивните
заменици и за промените на избраните лекари и нивните заменици.
2. Содржина на основните здравствени услуги кај
избраниот лекар
Член 23
Основната здравствена заштита ги опфаќа мерките
и активностите што ги превзема избраниот лекар и тоа:
1. превентивни мерки и активности со цел за унапредување на здравствената состојба, спречување, сузбивање и рано откривање на болести и други нарушувања на здравјето;
2. лекарски прегледи, советувања и други видови на
медицинска помош со цел за утврдување, проверување
и следење на здравствената состојба;
3. лекување на болните и повредените.
Член 24
Превентивните мерки и активности од член 23 став
1 точка 1 на овој правилник опфаќаат:
1. заштита од штетни влијанија врз здравјето на населението;
2. откривање, сузбивање и спречување на заразни
болести;
3. систематски прегледи на децата, учениците и
студентите;
4. заштита на жената во врска со бременоста, породувањето, леунството и контрацепцијата;
5. заштита на доенчињата и малите деца;
6. заштита од болести на зависности;
7. други превентивни мерки и активности.
Мерките и активностите од став 1 на овој член се
вршат во обем и на начин утврден со програмите што
ги донесуваат Владата на Република Македонија, односно Фондот.
Член 25
Лекарските прегледи и другите видови на медицинска помош со цел за утврдување, проверување и следење на здравствената состојба на осигурените лица опфаќаат:
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1. превентивни прегледи;
2. прегледи по барање на осигуреното лице;
3. прегледи по предлог на избраниот лекар.
Превентивните прегледи се вршат во динамика која обезбедува следење на растот и развојот, рано откривање на болестите и пореметувањата, откривање на
причините и последиците од патолошки состојби и создавање на основа за санирање и подобрување на утврдените состојби.
Прегледите по барање на осигуреното лице (први,
повторни и контролни) се вршат според медицински
индикации и опфаќаат општ физикален преглед, прегледи со одредена цел, анализа на претходната медицинска документација, упатување на помошни дијагностички прегледи (радиолошки, лабораториски, функционални тестови и др.), упатување на консултативно специјалистички прегледи и упатување во болничка
установа во зависност од медицинските индикации.
Доколку избраниот лекар врши помошни дијагностички прегледи со ЕКГ, ЕХО или други апарати, здравствените услуги не се сметаат како посебни здравствени услуги туку како здравствени услуги на избраниот лекар.
Прегледите по предлог на избраниот лекар содржат
потребни постапки од став 2 и 3 од овој член, во зависност од медицинските индикации.

Прегледите по барање на осигурените лица опфаќаат: општ стоматолошки преглед, анализа на медицинската документација, упатување на помошни дијагностички прегледи (рентген, лабораторија и др.), стоматолошка терапија и по потреба упатување на специјалистички прегледи.

Член 26
Лекувањето на болните и повредените опфаќа примена на медицински знаења, вештини, методи, постапки и средства со цел за лекување и закрепнување на
осигуреното лице.

Член 32
Домашно лекување, осигуреното лице остварува
кога не е неопходно болничко лекување, во случај на:
- неподвижни или слабо подвижни болни,
- хронична болест во фаза на влошување или компликации,
- после сложени оперативни зафати кои бараат превивање и нега на раната,
- продолжување на болничко леквуање по предлог
на болничката здравствена установа,
- кај болни во терминална фаза на болеста.

Член 27
Примарната здравствена заштита по правило се остварува во ординацијата на избраниот лекар.
По исклучок од став 1 на овој член, во итни случаи
доколку на подрачјето не постои организирана итна
медицинска помош или ако избраниот лекар оцени за
потребно и ако за тоа постојат услови, може да изврши
преглед или други здравствени услуги во домот на осигуреното лице.
Член 28
Избраниот лекар гинеколог, покрај мерките и активностите од членовните 23 до 27 од овој правилник:
1. ја следи бременоста и дава совети во врска со
бременоста и контрацепцијата;
2. го води породувањето, кога не е неопходно породувањето да се врши во болнички услови;
3. превзема мерки и активности за рано откривање
на заболувањата кај жените;
Кај избраниот лекар гинеколог, како мерки и активности од став 1 на овој член се сметаат и здравствените
услуги со ЕХО прегледите.
3. Стоматолошка здравствена заштита кај избраниот
лекар
Член 29
Превенцијата и лекувањето на устата и забите во
примарната здравствена заштита опфаќа: стоматолошки прегледи и други видови стоматолошка помош со
цел за утврдување, следење и проверување на здравствената состојба како и лекување на устата и забите.
Стоматолошките прегледи можат да бидат превентивни и прегледи по барање на осигуреното лице.
Превентивните прегледи опфаќаат: дијагностика на
ризикот за појава на кариес и парадонтопатија, рано
откривање на болестите на устата и забите, аномалиите
во развојот на вилиците и забите и други заболувања и
состојби.

Член 30
Одредени превентивни прегледи се спроведуваат во
согласност со програмите за здравствена заштита, а
прегледите по барање на осигуреното лице според медицинските индикации.
Член 31
Лекувањето на болните, повредените и другите видови на стоматолошка помош опфаќа: терапија на кариесот со полнења на предните заби со двокомпонентен композитен материјал и со амалгамски полнења на
другите заби, ендодонска терапија со дефинитивно
полнење на канали со јодоформ фосфатен цемент, заболување на парадонтот, терапија на меките ткива,
устата и плувачните жлезди и вадење заби.
Стоматолошките здравствени услуги од орална хирургија, ортодонција и протетика не спаѓаат во примарана здравствена заштита.
4. Домашно лекување

Член 33
Потребата од домашно лекување ја утврдува лекар
специјалист од соодветната специјалност.
Член 34
Домашното лекување го спроведува избраниот лекар или медицинска сестра од тимот на избраниот лекар, односно специјализирана организациона единица
за домашно лекување.
Доколку избраниот лекар врши домашно лекување
здравствените услуги се сметаат како посебни услуги.
Член 35
Домашното лекување се спроведува со цел да се
обезбеди рационално, ефикасно и неопходно подобрување на здравствената состојба на осигуреното лице.
5. Итна медицинска помош
Член 36
Како итна медицинска помош во смисла на овој
правилник се смета пружање на дијагностички и терапевтски постапки кои се неопходни за отстранување на
непосредна опасност по животот и здравјето на осигуреното лице.
Член 37
Осигуреното лице остварува итна медицинска помош без упат од избраниот лекар, кај најблиската
здравствена установа која врши примарна здравствена
заштита, односно во здравствена установа која има организирано служба за итна медицинска помош, според
местото на живеење односно според местото каде осигуреното лице се затекнало во времето на потребата од
итна медицинска помош.
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Член 38
Итна медицинска помош се обезбедува и кога осигуреното лице не е во можност да го докаже својството
на осигурено лице.
Својството на осигурено лице се докажува по престанувањето на итноста.
Член 39
Во случај на потреба, по пружената итна медицинска помош, лекарот кој пружил итна медицинска помош е должен да повика превоз на осигуреното лице до
болничката здравствена установа, водејќи сметка за видот на превозот зависно од здравствената состојба на
осигуреното лице.
Здравствените установи кои пружаат примарна
здравствена заштита на одредено подрачје се должни
да обезбедат услови за превоз на болни во итни случаи.
Член 40
Во случај на неоправдан повик за укажување на итна медицинска помош, осигуреното лице ги сноси трошоците на прегледот и превозот.
Оправданоста на повикот ја цени лекарот од итна
медицинска помош, а по приговор, лекарската комисија на Фондот.
6. Превоз со санитетско возило
Член 41
Санитетско возило може да се користи и кога не се
работи за итен случај, а болниот односно повредениот
поради неподвижност или ограничена подвижност не
може да користи превоз со јавниот сообраќај.
Потребата за превоз со санитетско возило ја утврдува избраниот лекар односно надлежниот лекар од соодветната болничка здравствена установа.
Превоз со санитетско возило може да се користи и
во случаи од член 30 од Законот, по предлог на лекарската комисија за упатување на лекување во странство,
односно надлежниот лекар во болничката здравствена
установа во странство.
7. Патронажна посета
Член 42
Патронажната посета е пружање на стручна помош
и следење на состојбата по породување на осигурено
лице - породилка и на новородено дете со цел за зачувување и унапредување на здравјето на родилката односно детето, кај кои постои зголемен ризик од појава
на болести.
Член 43
Патронажната посета ја спроведуваат медицински
сестри од тимот на избраниот лекар - гинеколог.
8. Користење на лекови
Член 44
Право на лекови осигуреното лице остварува врз
основа на рецепт за прoпишување на лек.
Образецот на рецептот е составен дел на овој правилник.
Член 45
Лекови на рецепт препишува лекар - доктор на медицина, односно стоматологија, кој има статус на избран лекар во примарната здравствена заштита, според
член 14 од овој правилник.
Лекарот определен за замена на избраниот лекар
може да препишува лекови на рецепт според договорот
што Фондот го склучил со избраниот лекар.
Лекарите од став 1 на овој член препишуваат лекови само од дејноста што ја вршат.
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Член 46
Осигуреното лице може да оствари право на лекови
на товар на средствата на Фондот според Листата на
лекови врз основа на рецепт и потврда за платен придонес за здравствено осигурување.
Член 47
На рецептот се пропишува само еден лек, за едно
осигурено лице, во потребна количина за терапија до 8
дена за акутни случаи, со упатство за начинот на употреба.
Во случај на хронични болести можат да се пропишуваат повеќе рецепти за лекови, но на еден рецепт
еден лек за терапија најмногу до 30 дена.
Рецептот за пропишан лек за акутно заболување важи 5 дена, за пропишани наркотици и опојни средства
5 дена и за пропишан лек за хронично заболување 90
дена, сметано од денот на издавање на рецептот.
Член 48
Аптеката го издава лекот пропишан на рецептот,
според пропишаната терапевска доза.
Издавањето на лековите за хроничните болни ќе се
врши месечно, за потребна терапија пропишана за најмалку 30 дена.
Ако аптеката не располага со пропишаниот лек, овластениот здравствен работник во аптеката го известува осигуреното лице за можноста за набавка во друга
аптека.
Во случаите од став 3 на овој член, здравствениот
работник од аптеката го известува избраниот лекар за
лековите кои му стојат на располагање.
Член 49
Се брише објавен во „Службен весник на РМ“ бр.
137/06.
Член 50
Ако осигуреното лице има потреба од употреба на
хормон за раст, хормонот може да го користи врз основа на мислење од конзилиумот од лекари на Клиниката
за детски болести и Клиниката за ендокринологија при
Клиничкиот центар во Скопје и тоа кај деца до 14 години коскена старост.
Член 51
Избраниот лекар секој пропишан лек го запишува
во здравствениот картон и здравствената легитимација
на осигуреното лице, а ја запишува и датата и количината на препишаниот лек.
Здравствениот работник во аптеката, во здравствената легитимација на осигуреното лице, со дата, потпис и печат го потврдува издавањето на лекот.
V. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 52
Специјалистичко консултативна здравствена заштита опфаќа специјалистички прегледи, дијагностички, терапевски и рехабилитациони постапки според медицински индикации.
За потребата од упатување на специјалистичко консултативна здравствена заштита од став 1 на овој
член одлучува избраниот лекар.
Член 53
Специјалистичко-консултативната здравствена заштита осигуреното лице ја остварува во здравстена
установа која врши такви здравствени улуги на тоа подрачје, врз основа на упат од избраниот лекар од член
13 и 14 на овој правилник.
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Субспецијалистичката здравствена заштита се користи со упат на лекарот специјалист.
Упатот важи најмногу 30 дена од денот на издавањето, односно до денот на закажаниот преглед.

Во случај на сместување во болнички услуги од повисок стандард од став 3 на овој член осигуреното лице
ја надоместува разликата помеѓу цената на стандардниот и повисокиот стандард на сместување.

Член 54
Ако во здравствената установа во која е упатен има
повеќе лекари од иста специјалност осигуреното лице
самостојно може да се определи кај кој лекар специјалист ќе користи здравствена услуга.

Член 62
На осигуреното лице сместено во болничките услови му се обезбедува стандардна болничка исхрана од
три оброци дневно, која ги задоволуваа дневните потреби на организмот.
По исклучок од став 1 на овој член, во зависност од
медицинските индикации, на осигуреното лице му се
обезбедува диетална исхрана односно парентерална исхрана.

Член 55
Избраниот лекар кон упатот за специјалистичко
консултативна здравствена заштита ги приложува сите
потребни наоди за извршените специјалистички прегледи, дијагностички и терапевтски постапки.
Член 56
Лекарот специјалист наодите од извршениот специјалистички преглед и другите испитувања ги доставува
на избраниот лекар со мислење за здравствената состојба на осигуреното лице и упатство за натамошното
лекување.
Член 57
Осигуреното лице е должно по извршениот специјалистичко консултативен преглед да се јави кај избраниот лекар веднаш но најдоцна во рок од три дена.
Член 58
Обрасците на упатите за специјалистичко консултативна и субспецијалистичка здравствена заштита, за
лабараторија и рендген дијагностика се составен дел на
овој правилник.
VI. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД БОЛНИЧКА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 59
Кога поради природата на заболувањето не е можно
со успех да се спроведе амбулантно или домашно лекување осигуреното лице се упатува на болничко лекување во најблиската здравствена установа која врши соответна болничка зравствена заштита.
Член 60
Болничката здравствена заштита опфаќа:
1. испитување и лекување на болните и повредените со примена на медицински знаења, вештини, методи
и средства за лекување, оперативно лекување, лекување со примена на методи на физикална медицина, медицинска рехабилитација, совети, медицинска нега и
прифатени методи на традиционалната медицина во
болнички услови, со цел за оздравување и подобрување на здравствената состојба;
2. лекови, помошни материјали кои служат за примена на лековите и санитетски и друг материјал потребен за лекување;
3. сместување и исхрана во стандардни болнички
услови.
Член 61
Како стандардни болнички услови за сместување на
болни осигурени лица се смета сметување во болничка
соба со два или повеќе болнички кревети.
Сместување во еднокреветна болничка соба се врши во случај на потреба од изолација поради опасност
од пренесување на заразна болест.
Како болнички услови од повисок стандард од
стандардот утвден со овој правилник се смета сместување во еднокреветна болничка соба обезбедена со телевизор, радио, телефон, посебна нега и/или други надстандардни потреби по барање на осигуреното лице.

Член 63
Болничкото лекување трае ограничено, односно
најкусо можно време потребно за извршување на неопходните болнички здравствени услуги, а престанува
кога ќе се постигне состојба за продолжување на лекувањето во домашни или амбулантски услови како и медицинска рехабилитација во специјализирани здравствени установи.
Долготрајно болничко лекување на осигурените лица болни од хронични болести се врши во специјални
болници за лекување на хронични болести, лекување на
душевни болести, лекување во геронтолошки установи и
лекување на деца со трајни психофизички пречки.
Долготрајно болничко лекување од став 2 на овој
член трае онолку време колку што е потребно за стабилизирање на влошената здравствена состојба на хронично болните, односно се додека не се создадат услови за лекување на хроничното заболување во домашни
или амбулантски услови.
Член 64
На осигурените лица кои се наоѓаат во тешка состојба со нарушени витални функции, им се обезбедува
интензивна нега која опфаќа медицински мерки и постапки потребни за одржување на компензирана состојба на виталните функции.
Интензивната нега трае до воспоставување на стабилна здравствена состојба за продолжување на болничкото лекување.
Член 65
Мајка на хоспитализирано дете до една годишна
возраст има право на сместување и исхрана во болницата како придружник, најмногу до 30 дена. Како придружник на хоспитализирано дете до три годишна возраст, поради потешко оштетување е неопходно придружување, еден од родителите или член на семејството има право на болничко сместување и исхрана најмногу до 30 дена, заради нега и оспособување за рехабилитација во домашни услови.
Член 66
Во случаите кога според здравствената состојба на
осигуреното лице не е неопходно сместување во болница, болничката установа обезбедува болничка здравствена заштита со сместување на болните во определено време во текот на денот (дневна болница).
Член 67
Болничкото лекување се остварува врз основа на
упат од избраниот лекар на осигуреното лице.
На болничко лекување може да биде примено осигуреното лице и без упат ако е итен случај, односно
ако е упатен од лекар што пружил итна медицинска
помош.
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Во случаите од став 2 на овој член својството на
осигурено лице се докажува со упат од избраниот лекар се доставува по престанок на итноста, односно во
најкус можен рок.
Образецот на болничкиот упат е составен дел на
овој правилник.
Член 68
Избраниот лекар е должен во упатот за болничкото
лекување да ја определи најблиската соответна болничка здравствена установа во која осигуреното лице се
упатува, упатната дијагноза и ја приложува целокупната медицинска документација.
Упатот за болничко лекување важи најмногу 30 дена од денот на издавањето од избраниот лекар.
Член 69
Болничката здравствена установа во која е упатено
осигуреното лице на лекување при приемот утврдува дали постои медицинска индикација за болничко лекување.
Ако постои медицинска индикација за болничко лекување, болничката здравствена установа е должна на
осигуреното лице да му обезбеди сместување и лекување во најкраток можен рок, а во итните случаи веднаш.
Ако болничката здравствена установа утврди дека
болничкото лекување не е неопходно, должна е за тоа да
го извести осигуреното лице и избраниот лекар со образложен предлог и мислење за понатамошно лекување.
Член 70
Ако осигуреното лице се наоѓа во болничка установа, а се оцени дека поуспешно и посоответно може да
се лекува во друга болничка установа, се упатува со
итерболнички односно интерклинички упат.
Образецот на интерболнички односно интерклинички упат е составен дел на овој правилник.
Член 71
По завршеното болничко лекување болничката
здравствена установа на осигуреното лице му дава отпусно писмо и совет, а на избраниот лекар упатство за
понатамошно лекување.
Интерболнички, односно интерклинички упат не
може да се издаде кога осигуреното лице се упатува на
медицинска рехабилитација.
Осигуреното лице ја потпишува фактурата за извршените здравстени услуги, а болничка здравствена
установа е должна да му издаде копија од фактурата
што ја доставува до Фондот.
Образецот за отпусно писмо е составен дел на овој
правилник.
Член 72
Осигуреното лице е должно со отпусното писмо
лично или преку член на семејството да се јави на избраниот лекар веднаш, односно во рок од 5 дена.
VI - a.ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ВЕШТАЧКО
ОПЛОДУВАЊЕ
Член 72- a
Осигуреното лице на товар на средствата на Фондот остварува право на вештачко оплодување, најмногу
до трет обид за оплодување.
VII. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА МЕДИЦИНСКА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА
Член 73
Медицинската рехабилитација на болните и повредените ги опфаќа постапките на физикалната медицина
(масажа, кинези терапија, електротерапија, хидротерапија, термотерапија, фототерапија, примена на ултраз-
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вук, магнето терапија, ласеро терапија), оспособување
со стручна работа и со примена на ортотски средства,
со цел за спречување на настанување или отстранување на намалена работна или функционална способност
на осигуреното лице.
Медицинската рехабилитација се спроведува во амбулантно поликлинички услови, во рамките на болничко
лекување и во специјализирани здравствени установи.
Член 74
Осигуреното лице остварува право на медицинска
рехабилитација по правило во амбулантски услови во
најблиската здравствена установа која врши дејност
медицинска рехабилитација, со упат на избраниот лекар, по предлог на лекар специјалист од соодветна специјалност.
Осигуреното лице може да оствари право на медицинска рехабилитација во болнички установи кои вршат медицинска рехабилитација и Заводот за медицинска рехабилитација - Скопје, освен во специјални болници, со упат на избраниот лекар, по предлог на лекар
специјалист од соодветната специјалност и мислење и
оценка на лекарска комисија на Фондот.
Член 75
Осигуреното лице може да оствари право на специјализирана медицинска рехабилитација, како продолжено болничко лекување непосредно по акутно заболување, состојба и повреда, или кога заради влошување
на хроничната болест се наоѓал на болничко лекување
најмалку 10 дена, а е започната рехабилитација и кога
понатаму постојат функциоаналните пречки за чие отстранување е неопходно да се продолжи лекувањето и
рехабилитацијата во специјална болница за специјализирана медицинска рехабилитација, ако во здравствената установа тоа не е можно.
Правото на специјализирана медицинска рехабилитација од став 1 на овој член може да се оствари во рок
од еден месец по завршеното болничко лекување, односно во рок од шест месеци по прележан инфаркт на
срцето.
Правото на специјализирана медицинска рехабилитација од ставот 1 на овој член може да се остварува со
решение на Фондот, врз основа на отпусно писмо за завршено болничко лекување, конзилијарно мислење од
соодветната болничка установа во која се наоѓал на
болничко лекување и врз основа на наод, оценка и мислење на лекарска комисија на Фондот.
Специјализираната медицинска рехабилитација од
став 1 на овој член може да трае најмногу 21 ден, а во
исклучителни случаи до 30 дена, само еднаш во текот
на една година.
Член 76
Доколку лекарскиот конзилиумот кој го предлага
продолженото болничко лекување оцени дека на детето до три годишна возраст му е потребен и придружник, ова право се остварува под услови и на начин
утврдени со член 65 и член 75 од овој правилник.
VII. ОБДУКЦИЈА НА УМРЕНИ
Член 77
Обдукција на лице, кое умрело во здравствена установа и кое имало својство на осигурено лице, може да
се врши по барање на надлежниот лекар во здравствената установа.
Обдукција на умрено лице од став 1 на овој член
може да се врши кога причината за смрта е непозната,
односно нејасна, кога смрта настапила во врска со дијагностички и терапевски постапки и во случаите кога
тоа го бараат епидемиолошки причини.
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Лекарот кој бара да се спроведе обдукција, во барањето е должен да ги образложи причините поради кои
се бара обдукција.
Обдукциите надвор од случаите од став 2 на овој
член, како и по барање на граѓани или надлежни државни органи и институции не паѓаат на товар на Фондот.
IX. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ПРОТЕЗИ И
ДРУГИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА
Член 78
Осигуреното лице остварува право на протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитетски
справи и материјали и забнотехнички средства на начин утврден со посебен правилник на Фондот, во кој
поблиску се уредуваат видовите и индикациите за помагалата и средствата, стандардите за материјалите од
кои тие се изработуваат, роковите на траењето како и
условите за изработка односно набавка на нови помагала пред истекот на утврдените рокови.
Потребата за протези, ортопедски и други помагала
од став 1 на овој член ја утврдува лекар специјалист од
соответната специјалност.
Потврдата за потребата од ортопедско или друго
помагало се заверува во подрачната служба на Фондот.
X. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ЛЕКУВАЊЕ ВО
СТРАНСТВО
Член 79
Осигуреното лице има права на лекување во
странство кога се исцрпени можностите за лекување во
здравствените установи во Републиката, кога е упатен
на привремена работа во странство и кога привремено
престојува во странство на начин и постапка утврдени
со посебен правилник на Фондот, во согласност со
член 30 од Законот за здравственото осигурување.
XI. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА НА ПАРИЧНИ
НАДОМЕСТОЦИ
1. Утврдување на привремена спреченост за работа
Член 80
Времетраењето на спреченост за работа, избраниот
лекар и лекарската комисија ја утврдуваат на начин и
постапка утврдени со посебен правилник на Фондот за
начинот, постапките и поблиските критериуми за утврдување на привремената спреченост за работа поради
болест и повреда или потреба за нега на болен член од
потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од видот на болеста и повредата.
Членовите од 81 до 86 се бришат-„Сл.весник на
РМ“ бр. 30/2006.
2. Надоместок на плата
Член 87
На осигурениците од член 5 став 1 точките 1, 2, 3 и 4
на Законот, за време на привремена спреченост за работа
поради болест и повреда и за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство им припаѓа
надоместок на платата, под услови и на начин утврдени
со член 13, 14 и 15 од Законот и овој правилник.
Осигурениците од став 1 на овој член можат да остварат право на надоместок на плата ако се исполнети
следните услуви за остварување на правото на надоместок на плата од законот и тоа:
- Ако здравственото осигурување по основ на работен однос траело непрекинато најмалку шест месеци
пред настапување на случајот, поради кое се стекнува
правото;
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- Придонесот за задолжително здравствено осигурување редовно да е уплатуван или со задоцнување од
најмалку 60 дена;
- Оценката за привремена спеченост од работа да ја
дал избраниот лекар, односно Лекарската Комисија, во
согласност со правилникот.
По исклучок од став 1 точка 1 на овој член , во случај на повреда на работа и професионално заболување
осигурениците можат да остварат право на надоместок
на плата.
Член 88
Основицата за пресметување на надоместокот на
плата се утврдува согласно член 16 од Законот.
Осигурениците кои стекнуваат или стекнале право
на надоместок на плата по било кој основ од законот, а
во последните шест месеци пред настанување на случајот поради кој се стекнува правото на надоместок кај
работодавачот е зголемена платата само за тој осигуреник, во тој случај при утврдување на основицата на надоместокот на плата се зема во предвид периодот од
предпоследните шест месеци пред настанатото зголемување на платата.
За осигурениците кои покрај платата остваруваат
права на надоместок на плата за скратено работно време и други надоместоци според прописите за пензиското и инвалидското осигурување, во основицата за пресметување на надоместокот на плата се засметува и надоместокот на кој е платен придонес за задолжително
здравствено осигурување.
Член 89
Надоместокот на плата за време на привремена спреченост за работа изнесува 85% од основицата утврдена со член 16 од Законот, освен за случаите од член
17 став 2 од Законот.
Член 90
На осигурениците кај кои привремената спреченост
за работа настапила додека се наоѓаат на неплатено
отсуство, им припаѓа надоместок на плата само по
истекот на неплатеното отсуство ако во тоа време сé
уште постои спреченост за работа.
Член 91
Фондот врши контрола на користењето на боледувањето за време за кое надоместокот на платата се
обезбедува на товар на средствата на Фондот.
Член 92
Ако овластеното лице во вршењето на контролата
утврди постоење на фактите од членот 23 од Законот,
подрачната служба на Фондот донесува решение за запирање на исплатата на надоместокот на плата.
Член 93
Пресметката и исплатата на надоместокот на плата
се врши врз основа на:
- извештај за привремена спреченост за работа издаден од избраниот лекар (образец ИСР );
- потврда за висината на исплатената нето плата на
осигуреникот (образец НП-1);
- потврда за висината на исплатената нето плата кај
работодавецот (образец НП-2);
- потврда за движењето на платите кај работодавецот (образец НП-3);
Обрасците од став 1 точка 1, 2, 3 и 4 се составен дел
на овој правилник.
Член 94
Подрачната служба на Фондот врши контрола на
документацијата, пресметката и исплатата на основицата за надоместок на плата.
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3. Патни трошоци
Член 95
Осигурените лица кои се третираат со хемодијализа,
истата ја остваруваат по правило во местото на живеење,
ако за тоа постојат услови или во најблиската здравствена организација каде што се врши хемодијализа.
Ако хемодијализата се врши во здравствена установа надвор од местото на живеење на осигуреното лице,
по правило се обезбедува организиран превоз со возило на здравствената установа.
Ако во здравствената установа не постојат услови
за организиран превоз, на осигуреното лице му се
признаваат трошоците за превоз според цената за превоз со средствата за јавен патен односно железнички
сообраќај.
Член 96
На осигурените лица им припаѓа надомест на патните трошоци во случај на вршење на вежби за видот,
слухот и говорот кои се извршуваат надвор од местото
на живеење, а се спроведуваат амбулантски.
Во случај од став 1 на овој член, на осигуреното лице му се признаваат трошоците за превоз според цената
за превоз со средствата за јавен патен односно железнички сообраќај.
Член 97
Патните трошоци за осигурените лица упатени на лекување во странство се уредуваат со посебен правилник.
XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 98
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на остварување на правата и обврските од здравственото осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 3/92, 11/92, 32/92
и 6/95).
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија", а ќе се објави по добивање на согласност
од министерот за здравство.
Управен одбор
Претседател,
Аљбон Џемаили, с.р.
___________

200.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со
член 69 став 1 од Законот за здравствено осигурување
(“Службен весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000,
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007 и 36/2007), Управниот одбор на Фондот за
Здравствено осигурување на Македонија на седницата
одржана на ден 25.07.2007 година, утврди пречистен
текст на Правилникот за начинот на плаќањето на
здравствените услуги во примарната стоматолошка
здравствена заштита
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
(„Сл. весник на РМ“ бр. 80/2004, 24/2005 и 137/2006)
(пречистен текст)
Член 1
Со овој правилник се утрдуваат критериумите за
склучување на Договори со здравствените установи и
начинот на плаќањето на здравствените услуги кои
здравствените установи ги пружаат на осигурените ли-
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ца во примарната стоматолошката здравствена заштита
на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд).
I. КРИТЕРИУМИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ
Член 2
За обезбедување на стоматолошка здравствена заштита на осигурените лица Фондот склучува договори
со здравствени установи кои вршат примарна стоматолошка здравствена заштита ако:
- укажува стоматолошки здравствени услуги во
рамките на дејноста за која е регистрирана и за која
има дозвола согласно Законот за здравствена заштита и
- постојат услови за вршење на стоматошка дејност
(простор, опрема, кадри).
- Се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;
- се платени придонесите за задолжителното здравствено осигурување;
- негува добри деловни односи.
Договорите од став 1 Фондот ги склучува во рамките на утврдените буџетски средства за таа намена, по
доставена понуда за склучување на договор, со важност за тековната година.
Член 3
Здравствената установа која пружа примарна стоматолошка здравствена заштита на осигурените лица
на товар на Фондот ги обезбедуваат стоматолошките
здравствени услуги утврдени во член 9 точка а/7 од Законот за здравствено осигурување и член 29 до 31 од
Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 111/2000 и
4/2001).
Член 4
Плаќањето на стоматолошките здравствени услуги
од член 3 на овој правилник на здравствената установа,
односно на избраниот лекар стоматолог од примарната
стоматолошка здравствена заштита се врши по остварен поен по осигурено лице според бројот на осигурените лица кои го избрале лекарот стоматолог (капитација) помножен со износот на утврдената капитација.
Секое осигурано лице кое го избрало лекарот стоматолог е носител на 1 поен.
Капитација во смисла на овој правилник е потенцијален месчен износ на надоместокот кој на избраниот
стоматолог, односно здравствена установа се исплатува заради обезбедување на услугите на осигурениците
од член 3 на овој правилник.
Член 5
Надоместокот за здравствените услуги по капитација
се утврдува врз основа на планираните средства за примарна стоматолошка здравствена во кој се опфатени:
- трошоците за плата и надоместоците на плата на
стоматолошкиот тим (лекар и асистент);
- материјалните трошоци кои се прават при пружањето на стоматолошката здравствена услуга;
- општи трошоци на работењето;
- оптимален број на пациенти на еден стоматолошки тим од 2000 осигурени лица.
Член 6
Висината на капитација врз основа на елементите
на член 5 од овој правилник ја утврдува Управниот одбор на Фондот.
Член 6а
Во зависност од бројот на остварените поени, вредноста на поенот се пресметува на следниот начин:
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1. до 2000 поени 100% од утврдената вредност на
поенот;
2. за секој нареден поен од 2001 до 3000 поени, 70%
од утврдената вредност на поенот;
3. за секој нареден поен од 3001 до 4000 поени, 45%
од утврдената вредност на поенот;
4. за секој нареден поен од 4001 поени, 30% од
утврдената вредност на поенот.
Член 7
Во населени места кои со Одлука на Управен одбор
се утврдени како рурални подрачја, висината на капитација од член 6 се определува за најмалку 1600 осигурени лица.
Член 8
Износот на капитација на избраниот лекар стоматолог му се исплатува 100% доколку ги оствари целите
утврдени во договорот во врска со:
- извршување на предвидениот број на превентивни
прегледи;
- придржување кон обврската за рационално препишување на рецепти;
- упатување на повисоко ниво на стоматолошка
здравствена заштита;
- оправдано одобрување на боледување.
Доколку избраниот лекар стоматолог не ги исполни
целите од став 1 на овој член, утврдениот износ на капитација се намалува и тоа за:
- за неизвршување на предвидениот број на превентивни прегледи за 10%;
- за нерационално препишување на рецепти за 4%;
- за нерационално упатување на повисоко ниво за
4% и
- за неоправдано одобрување на боледување за 2%.
Износот на капитација по основ на став 1 и 2 на
овој член од овој правилник се пресметува врз основа
на остварените резултати за секое тромесечје.
II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 9
Начинот на финансирање предвиден со одредбите
од овој правилник, а кој се однесува за приватните стоматолошки здравствени ординации основани врз основа на трансформацијата на јавните во приватни стоматолошки ординации (согласно чл. 200-к од Законот за
изменување и дополнување на Законот за здравствена
заштита („Сл.весник“ бр.10/2004)), ќе се применува по
истекот на десет месеци од денот на добивањето на
дозволата за работа од Министерство за здравство.
До истекот на рокот од став 1 на овој член надоместокот се утврдува од износот од остварената капитација по осигурено лице и преодниот надоместок до висината на износот од кој се пресметува капитацијата од
член 5 и 6 од овој правилник и тоа:
Во период на надоместок
во проценти
Првиот месец 100%
Вториот месец 90%
Третиот месец 80%
Четвртиот месец 70%
Петтиот месец 60%
Шестиот месец 50%
Седмиот месец 40%
Осмиот месец 30%
Деветиот месец 20%
Десеттиот месец 10%
Единаесетиот месец Износот на надоместокот од став 2 на овој член во
преодниот период се намалува за износот на вкалкулираната плата и надоместоците за плата за секој асистент кој недостасува во стоматолошкиот тим.

Бр. 115 - Стр. 67

Вкупниот надоместокот остварен врз основа на капитација и износот на надоместокот од став 2 на овој
член не можат да го надминат износот од кој се пресметува капитацијата од член 5, 6 и 7 од овој правилник.
Член 9а
На забните техничари кои основале приватна заботехничка лабораторија, во првите три месеци од почетокот на закупот им се обезбедува надоместокот во висина од 100% од исплатената плата односно, надоместикот на плата, остварени во последните три месеци
пред престанокот на работниот однос.
Член 10
Договорите во однос на начинот на плаќањето
склучени меѓу Фондот и здравствените установи за вршење на стоматолошки здравствени услуги од примарната стоматолошка здравствена заштита ќе се усогласат со одредбите на овој правилник во рок од два месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.
Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе
се објави по добивање на согласност од министерот за
здравство.
Управен одбор
Претседател,
Аљбон Џемаили, с.р.
___________
201.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со
член 69 од Законот за здравствено осигурување
(„Службен весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000,
96/2000, 50/2002, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007 и 36/2007), Управниот одбор на Фондот за
Здравствено осигурување на Македонија на седницата
одржана на ден 25.07.2007 година утврди пречистен
текст на Правилникот за критериумите за склучување
договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат
на рецепт во примарната здравствена заштита
ПРАВИЛНИК
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ
КОИ ВРШАТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА СО ЛЕКОВИ КОИ СЕ ПРОПИШУВААТ НА
РЕЦЕПТ ВО ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
(„Сл. весник на РМ“ бр.76/2004 и 137/2006)
(пречистен текст)
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за
склучување на договори и начинот на плаќање на
здравствените услуги на здравствените установи кои
вршат обезбедување на осигурените лица со лекови
кои се пропишуваат на рецепт од Листата на лекови
кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, во примарната здравствена заштита (во натамошниот текст: лекови на рецепт).
Член 2
Како здравствени услуги за обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт, во смисла на овој
правилник, се сметаат: набавка, сместување, чување и
издавање на лековите на рецепт, како и обработка на
рецепт.
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Услугите од став 1 на овој член ги врши фармацевскиот тим кој се состои од дипломиран фармацевт и
фармацевски техничар.
Член 2а
За обезбедување на здравствени услуги за издавање
на лекови на рецепт во примарната здравствена заштита, Фондот склучува договори со здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со
лекови кои се препишуваат на рецепт во примарната
здравствена заштита ако:
- укажува здравствени услуги што се во рамките на
дејноста за која е регистрирана и за која има дозвола
согласно законот за здравствена заштита и законот за
лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала;
- постојат услови за вршење на соодветната дејност
(простор, опрема, кадри и сл.);
- се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;
- се платени придонесите за задолжително здравствено осигурување;
- негува добри деловни односи.
Договорите од став 1 Фондот ги склучува во рамките на утврдените буџетски средства за таа намена, по
доставена понуда за склучување на договор придружена со потребна докумантација, со важност на договорот за тековната година.
Член 3
За обезбедување на осигурените лица со лекови на
рецепт Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд) склучува договор
со здравствените установи кои се регистрирани за вршење на промет на мало со лекови, согласно Законот за
здравствената заштита ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала ("Службен весник на РМ" бр.
21/98).
Член 4
Надоместокот за здравствените услуги од член 2 на
овој правилник се утврдува во фиксен износ за издаден
лек на рецепт.
Надоместокот од став 1 на овој член се утврдува,
врз основа на:
1) планираните средства за обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт што се остваруваат од
придонесите за задолжителното здравствено осигурување;
2) остварените трошоци за обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт кои се надоместени од
средствата на Фондот, во последните три години;
3) бројот на рецептите за издадените лекови во последните три години.
Член 5
Висината на надоместокот за здравствените услуги
за обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт ја утврдува Управниот одбор на Фондот врз основа на член 4 на овој правилник.
Член 6
Висината на надоместокот од член 5 на овој правилник, за здравствените услуги кои здравствените
установи ги вршат во оддалечените рурални населени
места се зголемува за 20%.
Оддалечените рурални населени места, во смисла
на овој правилник, се определуваат од Управниот одбор на Фондот.
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Член 7
Плаќањето на надоместокот на здравствената установа се врши на начин и во рокови утврдени со договор склучен меѓу Фондот и здравствената установа.
Член 8 СЕ БРИШЕ
Укинат („Сл. весник на РМ“ бр. 137/2006).
Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија", а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.
Управен одбор
Претседател,
Аљбон Џемаили, с.р.
_____________
202.
Врз основа на член 24 став 1, член 30 став 4 и член
56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000,
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005,
37/2006, 18/2007 и 36/2007), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 25.07.2007 година, утврди пречистен текст на Правилникот за начинот на користење на
здравствени услуги на осигурените лица во странство
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО
СТРАНСТВО
("Службен весник на РМ" бр. 111/2000, 31/2003,
113/2005, 41/2007, 62/2007 и 89/2007)
(пречистен текст)
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се утврдува начинот на користење на болничко лекување на осигурените лица во
странство, здравствени услуги на осигурениците кои се
упатени на привремена работа во странство, итна медицинска помош на осигурените лица кои привремено
престојуваат во странство, најповолните цени на здравствени услуги во странство, како и надоместувањето на
патните трошоци.
II. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО
Постапка за остварување право на болничко
лекување во странство
Член 2
Постапката за упатување на лекување во странство
се поведува по барање на осигуреното лице.
За малолетните лица и лицата лишени од деловна
способност, барањето го поднесува родителот, посвоителот или старателот.
Член 3
Барањето од член 2 на овој правилник се поднесува
до Фондот за здравствено осигурување на Македонија
(во натамошниот текст: Фонд) преку подрачната служба во местото каде што подносителот на барањето е
пријавен во задолжително здравствено осигурување.
Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува
предлог за упатување на лекување во странство од соодветната клиника при Клиничкиот центар во Скопје,
како и потребната медицинска документација, за текот
на лекувањето.
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Барањето од став 1 на овој член се поднесува врз
основа на: предлог за упатување на лекување во
странство од соодветната клиника при Клинички центар – Скопје, согласност од странската здравствена
установа за прием на лекување со назначување на термин за лекување, профактура од странската здравствена установа, потребната медицинска и друга документација за текот на лекувањето во здравствените установи во Републиката.
Член 4
Предлогот за упатување на лекување во странство
го дава конзилиумот од најмалку тројца лекари и директорот на соодветната клиника и важи три месеци од
денот на издавањето.
Предлогот за упатување на лекување во странство,
ги содржи основните податоци за осигуреното лице,
почетокот и текот на болеста, начинот на лекувањето,
лабораториските, рендгенските и други анализи врз основа на кои е поставена дијагнозата, мислење дека заболувањето не може со успех да се лекува во Републиката, како и мислење во која земја и странска здравствена установа постојат можности за успешно лекување на тоа заболување.
Првостепена лекарска комисија
Член 5
Врз основа на предлогот за упатување на лекување
во странство и приложената медицинска и друга потребна документација за текот на лекувањето во здравствените установи во Републиката односно од соодветната
клиника при Клинички центар – Скопје, согласност за
прием на лекување во странската здравствена установа
со предлог за начинот на лекување и назначување на
термин за лекувањето и профактура од странската здравствена установа, оценка и мислење за потребата од лекување во странство дава Првостепената лекарска комисија за лекување во странство при Фондот.
Член 6
Првостепената лекарска комисија од членот 5 на
овој правилник е составена од 7 членови од избрани,
истакнати медицински стручњаци од различни субспецијалности.
Составот и надоместокот за работа на Првостепената лекарска комисија ги утврдува директорот на Фондот.
Првостепената лекарска комисија има претседател
и заменик претседател кои ја организираат и учествуваат во работата на комисијата.
Првостепената лекарска комисија работи во совет
од најмалку четири члена, со тоа што претседателот го
одредува составот од редот на членовите на комисијата, при што претседавач на советот е стручњак од соодветна субспецијалност, во зависност од видот на заболувањата.
Преседавачот на советот ги свикува и ги води седниците.
Советот од став 3 на овој член води записник за
својата работа и дава наод, оценка и мислење кои ги
потпишуваат сите членови на советот.
Првостепената лекарска комисија одлуките ги донесува со мнозинство од вкупниот број на членови.
Во работата на седниците на Првостепената лекарска комисија за упатување на лекување во странство
учествува и стручен работник на Фондот поради давање на потребни податоци, објаснување и запознавање
на комисијата со предметот што се разгледува.
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Оценка и мислење на Првостепената лекарска
комисија
Член 7
Оценката и мислењето на Првостепената лекарската комисија содржи:
- дали се исцрпени сите можности за лекување во
земјата;
- дали постојат можности за успешно лекување на
заболувањето во странство, во која земја, односно во
која странска болничка здравствена установа;
- вид на лекување кое се предлага и времето потребно за лекување во странство;
- дали на осигуреното лице му е потребен придружник, односно стручен придружник и за кое време (само
при заминување, само при враќање, при враќање и заминување или за сето време на лекувањето во странство);
- погодно превозно средство (воз, автобус, авион,
кола за санитетски превоз) и начинот на превозот;
- потребата од продолжување на болничкото лекување во странска здравствена установа.
Донесување на решение
Член 8
Врз основа на документацијата од член 5 на овој
правилник по добиената согласност од странската
здравствена установа за прифаќање на лекувањето во
која е одреден термин за прием на лекување и по добиената оценка и мислење на првостепената лекарска комисија, осигуреното лице врши уплата во износ од 20%
учество од доставената профатура на странската здравствена установа, за лекување во странство.
Осигуреното лице врши уплата на учеството од
став 1 на овој член и во сите случаи кога е добиена согласност за лекување од странската здравствена установа иако не е добиен термин за прием во странската
здравствена установа на осигуреното лице.
Фондот донесува решение за упатување на лекување во странство по оценката и мислењето од првостепената лекарска комисија и извршената уплата за учество од став 1 на овој член.
Со решението за упатување на лекување во странство се одредува земјата, местото, здравствената установа во која осигуреното лице се упатува на лекување,
дата на почетокот на лекувањето, траењето на лекувањето, дали се обезбедува придружник, износот на
аконтација за патните трошоци, начинот на превозот и
видот на превозното средство, начинот на плаќање на
трошоците за лекување и износот на учеството на осигуреното лице во трошоците за лекување, како и должноста на осигуреното лице, односно придружникот да
поднесат писмен извештај со потребна документација
за извршеното болничко лекување.
Член 8-а
Фондот врши уплата на средствата за лекување во
странство на странската здравствена установа за осигуреното лице кое е упатено со решение од Фондот, по
закажан термин за прием на лекување во странската
здравствена установа.
Член 9
Лекувањето во странство, осигуреното лице го остварува најдолго во траење утврдено со решението.
Ако постојат оправдани причини за продолжување
на лекувањето на предлог на странската здравствена
установа во која осигуреното лице се лекува и доколку
за лекувањето настанат дополнителни трошоци, Фондот може да му признае право на продолжување на
одобреното лекување и надомест на дополнителните
трошоци за лекувањето по спроведување на постапка,
во согласност со член 3, 4, 5 и 8 од овој правилник.
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Член 10
По исклучок од членот 8 на овој правилник, во случај кога здравствената состојба на осигуреното лице е
таква да постои непосредна опасност по неговиот живот
(виталнозагрозувачка), Фондот може да донесе решение
за упатување на лекување на осигуреното лице за лекување во странство по итна постапка, на предлогот за
упатување на лекување во странство од соодветната
клиника и врз оценка и мислење на првостепената лекарска комисија за упатување на лекување во странство.
Потребната документација од член 5 на овој правилник се доставува и во случаите кои се решаваат согласно став 1 на овој член.
Придружник
Член 11
На осигуреното лице на кого при патување на лекување во странство му е неопходно потребна медицинска и друга помош, кој е глувонем, слеп, неподвижен,
на дете до 18 години возраст од животот и лице кое поради одредени физички и психички причини не може
сам да патува, може да му се одобри придружник, односно стручен придружник при одење и враќање.
По исклучок од став 1 на овој член за придружник
на дете до 3 години возраст може да му се одобри сместување во болничка здравствена установа за сето време на болничкото лекување.
Член 12
Кога повеќе осигурени лица истовремено се упатуваат на лекување во странство, во иста земја и во исто
место, може да се одобри еден стручен придружник.
Контролен преглед
Член 13
Ако странската здравствена установа предложи
контролен преглед, или конзилиумот лекари од соодветната клиника предложи контролен преглед во
странската здравствена установа во која е извршено
болничкото лекување, на осигуреното лице може да му
се признае контролен преглед во странската болничка
установа каде било извршено лекување, доколку во
предлогот за упатување на лекување во странство е
утврдено дека тој преглед е неопходен и ако таков
преглед не може да се изврши во земјата.
Постапката за остварување на правото на контролен преглед е иста како и за користење на правото на
болничко лекување во странство.
Жалба
Член 14
Против решението на Фондот, осигуреното лице
може да поднесе жалба, во согласност со член 31 од Законот за здравственото осигурување.
Извештај за лекувањето
Член 15
По враќањето, а најдоцна во рок од 7 дена по завршеното лекување во странство, осигуреното лице и неговиот придружник до Фондот поднесуваат писмен извештај, со потребна медицинска и друга документација
за извршеното лекување.
Извештајот од ставот 1 на овој член содржи: дата и
час на поаѓање на осигуреното лице и неговиот придружник, дата и час на прием во странската здравствена установа и дата и час на враќање во земјата.
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Со извештајот за лекувањето осигуреното лице ја
поднесува следната документација: отпусно писмо и
потврда за престој во болницата, фактура за извршените здравствени услуги, возни карти врз основа на кои е
извршен превоз и друго.
Доколку Фондот не е во можност да изврши пресметка на трошоците за извршеното лекување во
странство поради непостапување на осигуреното лице
согласно став 1 на овој член на товар на осигуреното
лице паѓаат дополнителните трошоци за лекувањето и
задоцновањето на исплатата на побарувањата на странската здравствена установа.
Трошоци за болничко лекување во странство
Член 16
Врз основа од извештајот и документацијата од
член 15 на овој правилник, Фондот изготвува пресметка за спроведеното болничко лекување во странство.
Како трошоци за болничко лекување во странство
се сметаат:
1) трошоците за извршеното болничко лекување,
односно за контролен преглед во странската здравствена установа, вклучувајќи ги и трошоците за сместување и исхрана во болничката здравствена установа;
2) трошоците за превоз на осигуреното лице односно одобрениот придружник;
3) трошоците за лекови набавени според предлогот
во отпусното писмо на странската здравствена установа, неопходни за периодот до враќањето во земјата;
4) патни и дневни трошоци за стручниот придружник;
Како трошоци за болничко лекување според став 2
точка 1 на овој член се сметаат и трошоците за сместување и исхрана на одобрениот придружник на дете до 3
години возраст од член 11 став 2 на овој правилник.
Висината на трошоците за болничко лекување во
странство се утврдуваат според доставената фактура.
Осигуреното лице учествува со 20% во вкупните
трошоци од став 2 точките 1, 2 и 3 и став 3 на овој член.
Патни трошоци
Член 17
На осигуреното лице упатено на болничко лекување во странство и на одобрениот придружник им припаѓаат патни трошоци во висина на стварните трошоци
за превоз, за одење и враќање, намалени за партиципацијата утврдена во член 16 став 5 од овој правилник.
Дневни трошоци за стручен придружник
Член 18
На одобрениот стручен придружник му се исплатува дневница во висина од 100% од дневницата утврдена со прописите за највисоките износи на дневниците
за службено патување во странство.
Пресметување на трошоците
Член 19
Ако пред упатување на болничко лекување во
странство е исплатен аванс за одобреното болничко лекување во странство, со пресметката од член 15 на овој
правилник се врши усогласување на повеќе односно
помалку исплатените средства.
Разликата на средствата од став 1 на овој член се
уплатува, односно исплатува најдоцна во рок од 7 дена
од денот на извршената пресметка.
Членот 20 се брише, „Службен весник на РМ“ бр.
62/2007.
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Утврдување на цени на здравствени услуги за
болничко лекување во странство
Член 21
Фондот со странски здравствени организации ги
договара најповолните цени на здравствени услуги по
одделни видови на заболувања за болничко лекување
во странство.
III. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ
КОИ СЕ УПАТЕНИ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО
СТРАНСТВО
Член 22
Осигуреникот кој е упатен на привремена работа во
странство може да користи здравствени услуги во
странство, врз основа на потврда за користење на
здравствени услуги во странство на осигурениците
упатени на привремена работа во странство (во натамошниот текст: потврда) што ја издава подрачната
служба на Фондот, каде што е поднесена пријавата за
задолжително здравствено осигурување.
Член 23
Постапката за издавање на потврдата од член 22 на
овој правилник се поведува по барање од правното, физичкото лице и државните органи (во натамошниот
текст: работодавец).
Кон барањето од став 1 на овој член работодавачот
поднесува:
1) решение за упатување на осигуреникот на привремена работа во странство;
2) лекарско мислење за здравствената состојба на
осигуреникот што го издава здравствената установа во
која се врши дејност на медицина на трудот;
3) согласност за упатување на работници на привремена работа во странство издадено од органот на
управата надлежен за работните односи.
Член 24
Потврдата од член 22 на овој правилник се издава
врз основа на документацијата од член 23, а по проверка на пријавата за задолжително здравствено осигурување (ЗО-1) и потврдата за платен придонес за здравствено осигурување.
Потврдата од член 22 на овој правилник не се издава на осигуреници за кои е утврдено дека боледуваат
од акутни болести или кај кои постои нарушување на
здравствената состојба која бара лекување и кои боледуваат од хронични и други болести поради кои е потребно подолготрајно лекување и лекарски надзор.
Член 25
По завршувањето на привремената работа во странство, работодавецот го известува Фондот за престанокот на привремената работа во странство.
Член 26
Ако осигуреникот или работодавецот ги платиле
трошоците за лекувањето во странство, Фондот ќе ги
признае стварните трошоци во обем утврден со Законот за здравственото осигурување, намалени за пропишаното учество во трошоците за лекување во странство, ако со меѓународен договор поинаку не е определено.
IV. КОРИСТЕЊЕ НА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ ВО СТРАНСТВО
Член 27
Осигурените лица кои привремено престојуваат во
странство (приватно или службено патување, студиски
престој, школување и стручно условршување, престој
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во врска меѓународна - техничка, научна и култутна соработка и сл.) може да користат само итна медицинска
помош, ако со меѓународен договор не е поинаку определено.
Како итна медицинска помош на став 1 од овој член
се смета користење на здравствени услуги кои се неопходни за отстранување на непосредна опасност по животот и здравјето на осигуреното лице, додека трае таа
опасност.
Итноста на случајот од став 1 на овој член, времетраењето на итноста и здравствените услуги потребни
за отстранување на непосредната опасност по животот
и здравјето на осигуреното лице ја цени лекарската комисија на Фондот врз основа на медицинската документација на странската здравствена установа.
Осигуреното лице кое користи здравствена заштита
во итен случај според став 1 на овој член должно е по
завршувањето на итноста да се врати за да го продолжи
лекувањето во земјата.
Ако по завршувањето на итноста осигуреното лице
не се врати навреме во земјата и го продолжи лекувањето во странство, за тој период трошоците паѓаат на
товар на осигуреното лице.
Здравствените услуги од став 1 на овој член, Фондот ги признава во полн износ, намалени за пропишаното учество за лекување во странствo.
V. ПРЕВОЗ НА УМРЕНО ЛИЦЕ
Член 28
Во случај на смрт на осигурено лице кое се наоѓало
на лекување во странска здравствена установа одобрено со решение на Фондот, трошоците за превоз на посмртните останки на умреното лице паѓаат на товар на
средствата на Фондот.
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 29
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
претстанува да важи Правилникот за условите и начинот на упатување на осигурениците на лекување во
странство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/92, 11/92, 32/92 и 48/92) и Правилникот за условите и висината на надоместокот на патните и дневните трошоци при користењето на здравствените услуги надвор од Републиката ("Службен весник на РМ"
бр. 3/92 и 12/92).
Член 30
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија", а ќе се објави по добивање на согласност
од министерот за здравство.
Управен одбор
Претседател,
Аљбон Џемаили, с.р.
_____________

203.
Врз основа на член 9 став 1б) точка 3, член 33 и
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравствено осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000,
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/05, 18/07 и 36/07)
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 25.07.2007
утврди пречистен текст на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала

Стр. 72 - Бр. 115

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРАВИЛНИК
ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА
ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА
(„Службен весник на РМ“ бр. 111/2000, 4/2001,
56/2001, 71/2001, 41/2003, 47/2003, 73/2005,
3/2006, 137/2006, 62/2007 и 86/2007)
(пречистен текст )
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат индикациите врз
основа на кои се остварува право на протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитетски справи и
материјали и заботехнички средства (во понатамошен
текст: ортипедски и други помагала) изработени од
стандарден материјал, начинот на остварување, како и
висината на учеството на осигурените лица во цената
на тие помагала.
Член 2
Осигуреното лице може да оствари право на ортопедско и друго помагало на товар на средствата на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во
понатамошен текст Фондот) според индикациите утврдени со овој правилник и Списокот на ортопедските и
други помагала изработени од стандарден материјал
(во понатамошен текст: Списокот на ортопедски и други помагала), кој е составен дел на овој правилник.
II. ИНДИКАЦИИ И ВИДОВИ НА ПОМАГАЛА
A. ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА
1. Протези за раце и нозе
Член 3
Осигуреното лице остварува право на протеза за рака или за нога, во случај кога му недостасува дел или
цела рака или нога, со сите составни делови кои овозможуваат целосна функција на протезата, според Списокот на ортопедски и други помагала.
Со протезата осигуреното лице остварува право на
естетска ракавица за рака, односно на навлаки (чорапи)
за чунката за ногата, како составен дел на протезата.
Осигуреното лице кое користи навлаки (чорапи) за
чунка на ногата, може да користи до 6 навлаки (чорапи), годишно.
Член 4
Протезите за раце и нозе се изработуваат од стандардни материјали: пластична маса, дрво, кожа, филц,
метал и гума, зависно од видот на протезите и нивната
функција.
Член 5
Осигуреното лице на кое му недостасуваат двете
раце и кое според индикациите неможе да користи протези од член 3 и 4 на овој правилник може да оствари
право на миоелектронска протеза.
По исклучок од став 1 на овој член, осигуреното лице на кое му недостасува една рака, а другата рака е
потполно одземена или деформирана и заради тоа не е
во функција, може да оствари право на миоелектронска
протеза.
Миоелектронската протеза, може да се одобри на
осигуреното лице по навршени шест години возраст.
Правото на миоелектронска протеза се остварува
врз основа на оценка и наод на Лекарската комисија на
Фондот по претходно набавено конзилијарно мислење
за можноста од нејзината примена и функција.
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Член 6
Осигуреното лице кое прв пат остварува право на
трајна протеза, има право и на имедијантно лежиште
за протезата, заради прилагодување на чунката за
протезата.
Член 7
Рокот на траењето на протезите од член 3 и 5 од
овој правилник изнесува:
За протезите за раце:
- за осигурени лица , деца до 7 годишна возраст - 7
месеци;
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна возраст - 18 месеци;
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст
- 36 месеци;
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 36
месеци.
За протезите за нозе:
- за осигурени лица , деца до 7 годишна возраст - 7
месеци;
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна возраст - 12 месеци;
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст
- 36 месеци;
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 36
месеци.
2. Ортопедски средства - ортози
Член 8
Право на ортопедски средства-ортози осигуреното
лице има во случај кога тие помагала му се потребни
за овозможување на потпирање, растоварување, спречување на деформации, исправање на постојните деформации и контролирање на несакани движења.
Како ортопедски средста -ортози во смисла на став
1 на овој член се сметаат: надколени ортози, коленски
ортози, подколени ортози, ортози за горните екстремитети, ортози за рбетен столб и корективни ортози според Списокот на ортопедски и други помагала.
Член 9
Ортопедските средства -ортози се изработуват од
стандарден материјал и тоа од метал, кожа, пластична
маса, гума и текстил.
Член 10
Рокот на траењето на ортопедските средства (ортози) од член 8 од овој правилник изнесува:
- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст 12 месеци;
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна возраст - 14 месеци;
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст
- 24 месеци;
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 36
месеци.
3. Инвалидски колички
Член 11
Право на инвалидска количка на рачен погон (од
собен тип), осигуреното лице може да оствари кога:
1) се ампутрани двете нозе над колената;
2) се ампутирани двете нозе под колената кога протезата е медицински контраиндицирана;
3) ампутирана е едната нога каде што поради прогресивното заболување и предвидувањето дека може
да дојде до влошување на другата нога и неможе да се
овозможи одење и со употребата на протезата;
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4) поради одземеност на долните екстремитети, ако
и покрај употребата на друго помагало поголемиот дел
од времето го поминува во количка;
5) поради дегенеративни и воспалителни процеси
на големите зглобови на долните екстремитети, движењето е намалено односно оневозможено;
6) целосно му се одземени раката и ногата од едната
страна а оспособувањето да може да стои е контра индицирано од други медицински причини (болно срце и др.);
7) е ампутирана една нога, ако поради општата слабост на организмот не е во состојба да се движи.
На осигуреното лице кое заради индикациите од
став 1 на овој член, поголемиот дел од времето го минува во кревет, може да му се одобри инвалидска количка со тоалетен додаток.
Член 12
На осигуреното лице му се одобрува стандардна
инвалидска количка која е наведена во Списокот на ортопедски и други помагала со потребните додатоци, во
зависност од функционалниот статус.
Според анатомските и физиолошките особини на
осигуреното лице, на кое не му одговара стандардана
количка од собен тип, има право на инвалидска количка по специјална нарачка.
Како стандардна инвалидска количка во смисол на
став 1 и 2 на овој член се смета количка изработена од
метал, кожа, пластична маса, гума и текстил и која има
наслони за раце на расклопување, одморалишта за нозете на расклопување и можност за расклопување на
количката со кочници.
Член 13
Осигуреното лице има право само на една собна инвалидска количка на рачен погон.
По исклучок од став 1 на овој член осигуреното лице кое е во работен однос, или врши дејност врз основа
на која е осигурено, како и на децата кои се на редовно
школување до 18, односно 26 годишна возраст, покрај
собна инвалидска количка има право и на теренска инвалидска количка на рачен погон.
По исклучок од став 2 на овој член, на осигуреното
лице наместо теренска инвалидска количка на рачен
погон може да му се одобри инвалидска количка на
електромоторен погон ако поради функционалниот
статус на рацете и нозете неможе активно да покренува
количка на рачен погон, ако Лекарската комисија на
Фондот оцени дека е способно сигурно и самостојно да
ја управува.
Член 14
Осигуреното лице на кое му е одобрена инвалидска
количка од било кој вид има право само на едно антидекубитално перниче.
Член 15
Рокот на траењето на инвалидските колички изнесува најмалку 60 месеци, а за деца до 18 години - 36 месеци а на антидекубиталното перниче најмалку 36 месеци.
Член 16
По престанокот на употребата од користењето на
инвалидската количка, осигуреното лице односно член
на неговото семејство се должни количката да ја вратат
на Фондот.
4. Ортопедски чевли
Член 17
Осигуреното лице кое неможе да употребува конфекциски чевли може да остварува право на ортопедски чевли, изработени по мерка во случај на следните
индикации:
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1) пократка нога повеќе од 2,5 см;
2) деформации на скочниот зглоб или стопалото поради исчашување, скршеници или коскени израстоци
од поголеми размери, освен деформацијата како последица на Halus valgus;
3) елефантазија на долните екстремитети;
4) парализирано или паретично стопало;
5) дегенеративни промени на коските и зглобовите
од стопалата кои се последица од:
a) вродени аномалии
б) повреди на стопалото и
в) деформирани стопала при Rheumatoid arthtritis.
6) состојба после ампутација на најмалку три прсти
или палецот на едното или на двете стопала, како последица на повреда;
7) деформации на стопало при мускулни дистрофии и миопатии;
8) состојба после делумна ампутација на стопалото
или ампутација на долен екстремитет во состав на адекватна протеза.
Член 18
На децата до навршена 18 годишна возраст, кои неможат да употребуваат конфекциски чевли можат да
остварат право на ортопедски чевли изработени по
мерка, во случај на следните индикации:
1) пократка нога за 1,5 см или повеќе;
2) деформирано стопало од типот на еквиновалгус
поради вроден недостаток на фибула;
3) деформирано стопало од типот на еквиноварус
поради вроден недостаток на тибија;
4) вродено криво стапало од типот на pes
equinovarus kongenitus и pes varoaduktus;
5) вродено криво стапало од типот pes planovalgus
kongenitus поради:
a) tallus vertikalis
б) рскавична или коскена коалиција на коските и
зглобовите на стопалото
6) вродено криво стапало од типот на pes excavatus,
pes varoexcavatus и Fridrajhovo стопало;
7) вродено расцепено стопало - pes fissus;
8) вродено неразвиено стопало-hypoplasio pedis со
голема разлика компарирана со друго стопало;
9) вродени аномалии на прстите:
a) digitus superduktus
б) digutus malleus или kontractus
в) голем многу развиен палец (mega hallux).
Член 19
Како ортопедски чевли во смисла на член 17 и 18
од овој правилник не се сметаат чевлите произведени
во сериско производство, на кои им е додадена само
ортопедска влошка.
Член 20
Ортопедски чевли можат да се одобрат на осигурено лице како составен дел на друго помагало при:
1) потреба од ортопедски апарат (ортоза) каде чевлите се составен дел на апаратот;
2) потреба од метална сандала или ортопедски апарат со метална сандала;
3) потреба од вештачко стопало;
4) ампутиран дел од нога или доножјето, а осигуреното лице не користи ортопедски апарати;
5) ампутација на долен екстремитет во состав на
адекватна протеза.
Член 21
Ортопедските чевли се изработуваат од кожа, со соодветни додатоци кои се вградени во ортопедските
чевли.
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Член 22
Роковите на траењето на ортопедските чевли од
член 17, 18 и 20 од овој правилник изнесуваат:
- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст - 6
месеци;
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна возраст - 8 месеци;
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст
- 12 месеци;
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 12 месеци.
5. Ортопедски влошки
Член 23
Осигуреното лице до навршена 18 годишна возраст,
кое користи сериски произведени чевли, има право на
ортопедски влошки во случај на: Pes planus, Pes
planovalgi, Calcar calcanei, Morbus Sever, Morbus
Kohler, Metatarzalgia Morton и Скратување на ногата до
1,5 см.
Рокот на траењето на ортопедските влошки изнесува 6 месеци.
6. Еластични чорапи
Член 24
Осигуреното лице може да оствари право на еластични чорапи (надколеници или доколеници), во случај на постоперативно лекување на долните екстремитети за превенција на тромбемболизмот.
Осигуреното лице правото од став 1 на овој член го
остварува само еднаш, за еден оперативен третман.
7. Помошни помагала (бандажерски средства)
Член 25
Осигуреното лице може да оствари право на помошни помагала според Списокот на ортопедски и
други помагала, ако тие му се потребни од медицински
причини и тоа:
1) троножен односно четвороножен бастун;
2) патерици односно одалка ако со тие помагала се
овозможува или се подобрува движењето;
3) појаси и утеги за различни типови на хернија;
4) вештачка дојка, во случај на ампутација на дојка
на осигурено лице - жена.
Член 26
Рокот на траењето на помошните помагала од член
25 став 1 точките 1 и 2 на овој правилник изнесува најмалку 60 месеци, за помагалата од член 25 точка 3
најмногу 12 месеци, а за помагалото од став 1 точка 4
на истиот член изнесува 24 месеци.
8. Останати помагала и санитарни справи
Член 27
Осигуреното лице може да оствари право на други
помагала и санитарни справи и тоа:
1) дводелен систем за уростома - 10 плочки и 30 кеси, или едноделен систем за уростома - 60 самолепливи
кеси месечно, кога по современите методи на лекувањето неможе да се регулира со своеволно празнење на
мочниот меур, паста за нивелирање на подлогата, а по
потреба и појас за фиксирање на дводелниот систем;
2) дводелен систем за колостома и илеостома - 10
плочки и 60 кеси за измет или едноделен систем за колостома или илеостома - 60 самолепливи кеси месечно,
кога цревото се празни преку вештачки отвор на стомачниот ѕид, паста за нивелирање на подлогата, а по
потреба и појас за фиксирање на дводелниот систем;
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3) ендотрахијална канила за осигурено лице за кое е
извршена трахетомија;
4) постојан катетар (4 парчиња годишно) за лице кај
кое не постои можност за празнење на мочниот меур
по пат на слободна дренажа;
5) Нелатон катетер (120 месечно) за лице кај кое не
постои можност за своеволно празнење на мочниот меур;
6) распрскувач и инхалатор за лице кое боледува од
долготрајно респираторно заболување со постојани
дишни тегоби, само за деца до 18 годишна возраст и
само еднаш;
7) гумено црево за вештачко хранење за осигурено
лице кое се храни по вештачки пат преку отвор на ѕидот од желудникот.
Член 28
Рокот на траењето на помагалата и санитарните
справи од членот 27 на овој правилник изнесува:
Дводелен систем за уростома (10 плочки и 30 кеси)
или едноделен систем за уростома (60 самолепливи кеси) - месечно;
Појас за фиксирање на дводелен систем за уростома
- 6 месеци;
Дводелен систем за колостома и илеостома (10
плочки и 60 кеси за измет) или едноделен систем за колостома и илеостома (60 самолепливи кеси)- месечно;
Појас за фиксирање на дводелен систем за колостоми и илеостоми - 6 месеци;
Паста за нивелирање на подлогата - месечно
Еднотрахијална канила
a) метална - 12 месеци
б) гумена (пластична) - 6 месеци
Постојан катетар - 3 месеци
Нелатон катетер (120 комада)- месечно
Распрскувач и инхалатор - трајно
Гумено црево за вештачка исхрана - 3 месеци
B. ОЧНИ ПОМАГАЛА
Член 29
Осигуреното лице може да оствари право на следните очни помагала:
1) очила,
2) контактни леќи,
3) очни призми,
4) интраокуларни лентикули-Се брише „Службен
весник на РМ“ бр.41/2003,
5) очни протези,
6) други очни помагала.
1. Очила
Член 30
Право на очила (стакла без рамки), со обични монофокални стакла со диоптрија, може да оствари осигурено лице кога е потребно за корекција на видната функција во случај на кратковидост, далековидост и астегматизам, со поголема јачина од 1 диоптер.
Како очила во смисла на став 1 на овој член, не се сметаат очилата за кои на осигуреното лице му е индицирана
потреба по наполнети 40 години живот поради физиолошко слабеење на видната функција - presbiopija.
Право на очила од случаите на став 1 на овој член,
со бифокални стакла може да оствари осигурено лице дете до навршена 18 годишна возраст со страбизам кои
се неопходни од тераписки причини.
По исклучок од став 1 на овој член осигурено лице
може да острави право на очила со специјален систем
на стакла (телекскопски) во случај на висок степен на
слабовидност, кога острината односно јачината на видот на двете очи неможе да се подобри со стаклата од
став 1 на овој член.
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Осигуреното лице во случаите од став 1 на овој
член може да оставри право на очила со млечни стакла
само во случај на моноокуларна афакија.
Осигуреното лице во случаите од став 1 на овој
член може да оствари право на очила со темни стакла
со диоптрија во случај на:
1) заболување на предниот сегмент на окото поради
skleritis, keratitis, iritis и iridociklitis;
2) заболување на очното дно или на очниот нерв
поради chorioiditis, horioretinitis, retinitis, nevritis,
nevroretinitis, атрофија на очниот нерв и ablatio retinae.
2. Контактни леќи
Член 31
Осигуреното лице може да оствари право на контактни леќи (меки, тврди и полутврди) во случај на:
1) кератоконус и кератоглобус;
2) анизометропија поголема од 3,5 диоптри;
3) анизоастигматизам поголем од 3,5 диоптри, кај
кои со коректруно стакло неможе да се постигне острина на видот поголема од 0,5 диоптри, а исклучена е
функционална амблиопија, односно со контактни леќи
се постигнува подобра видна функција;
4) прогресивна миопија која се корегира со корективно стакло појако од 6 диоптри кај деца до 18 годишна возраст во тераписки цели (тврди и полутврди
леќи);
5) во случај на изгореници и потешки повреди на
рожницата, заштитно и тераписки (меки контактни леќи).
3. Очни призми
Член 32
Осигуреното лице може да оствари право на очни
призми само во случај на:
1) по оперативен третман на страбизам;
2) лекување на слабовидни деца со ексцентрична
фиксација;
3) лекување на паралитичен страбизам.
Член 33
Се брише „Службен весник на РМ“ бр. 41 од 25 јуни 2003 година.
5. Очни протези
Член 34
Осигуреното лице оставрува право на очни протези:
1) полна - во случај на anoftalmus;
2) лушпеста - во случај на делумно отстранување на
атрофија на очното јаболко; и
3) орбитална - во случај кога поради недостаток на
синото јаболче постои наградување на надворешните
делови на окото.
Член 35
Стандарден материјал од кој се изработуваат очните протези се: пластична маса, стакло, порцелан или
некоја друга материја погодна за овој вид помагала.
Ако стандардната форма и големина на очната протеза не одговара на формата и големината на коњуктивната вреќичка се изработува очна протеза по мерка.
6. Други очни помагала
Член 36
Осигуреното лице кај кое острината на видот на
двете очи е помала од 0,05 диоптри (практично слепо
лице) може да оствари право на долг бел стап за слепо
лице.
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7. Ортооптички помагала
Член 37
Како ортооптичко помагало во смисла на член 35
од Законот за здравственото осигурување се сметаат
очните помагала кои се неопходни за развивање на
видната функција до пубертетот, спречување на рецидив на слабовидност и прогресија на рефракциска аномалија на осигурените лица до 18 годишна возраст.
8. Рокови на траење на очните помагала
Член 38
Роковите на траење на очните помагала изнесуваат:
- за деца до 10 годишна возраст - 12 месеци;
- за деца над 10 до 18 годишна возраст - 24 месеци;
- за останатите осигурени лица - 36 месеци;
- за долг бел стап - 60 месеци
V. СЛУШНИ ПОМАГАЛА
Член 39
Осигуреното лице може да оствари право на слушен апарат (амплификатор) кај кое постои обострана
трајна загуба на слухот над 40 децибели во говорната
фрекфренција од 500, 1000 и 2000 Hz а со помош на
слушното помагало може да се постигне задоволителна говорна и слушна комуникација.
По исклучок од став 1 на овој член, слушен апарат
може да се одобри и на осигугено лице кое има обострана загуба на слухот под 40 децибели во следните
случаи.
1) деца од предучилишна возраст над 1 година ако
со оглед на менталната состојба и степенот на оштетувањето на слухот, може да се очекува развој на говорот
при спроведување на стручна рехабилитациона постапка со слушно помагало;
2) деца на школување ако со слушниот апарат им се
овозможува следење на настава;
3) тешко наглуви деца во случаите кога може да се
олесни следењето на наставата во специјални одделенија за наглуви деца или во заводи - домови за такви
деца.
По исклучок од став 1 и 2 на овој член, на децата од
став 2 на овој член ако имаат оштетување на слухот на
двете уши, ако тоа е неопходно може да им се одобри
слушен апарат за двете уши.
Слушен апарат не се доделува на наполно глуви лица.
Член 40
Осигурените лица кои се наполно глуви (практично
глуви) кај кои постои обострана трајна загуба на слухот и кај кои со употреба на слушен апарат (амплификатор) не може да се постигне задоволителна говорна и
слушна комуникација имаат право од вградување на
кохлеарен имплант врз основа на конзилијарно мислење од соодветната клиника.
Осигурените лица кои имаат вграден кохлеарен
имплант имаат право на подесување (фитинг) на апаратот и потрошен материјал 30 батерии месечно и приклучок.
При набавката на потрошниот материјал и приклучокот осигурените лица учествуваат со 10 % во вкупните трошоци на потрошниот материјал.
Член 41
Слушен апарат се доделува врз основа на наод и
мислење од здравствена организација која врши дејност за уво нос и грло и која има услови за вршење на
аудиометриски испитувања како и услови за стручна
проверка за разбирливост на говорот со помош на слушен апарат.
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Член 42
Под условите утврдени во член 39 на овој Правилник, осигуреното лице има право на една од стандардните форми на слушен апарат и тоа:
1) џепен слушен апарат со гајтан, за лица со изразито тешка редукција на слухот поради возраст, оштетен
вид или невролошки заболувања;
2) слушен апарат вграден во очила за воздушна или
коскена спроводливост кај лица со одредени заболувања на надворешното и средното уво (атрезија) на надворешен слушен канал, хронични воспалителни процеси на средното уво и после радикална трепанација на
темпоралната коска;
3) задушен слушен апарат кај сите видови нарушување на слух.
4) Канален слушен апарат кај сите видови на оштетување на слухот на деца до навршена 18 годишна возраст.
Како стандарден слушен апарат во смисла на став 1
на овој член се подразбира слушен апарат кој е составен од слушно помагало, влошка за спроводливост
адаптирана на ушниот канал, пластична цевка за поврзување на влошката и слушното помагало, акумулаторски или обични батерии, полнач на акумулаторски батерии, прибор за одржување на слушното помагало и
електричен кабел кај џепните слушни помагала.
Рокот на траење на слушен апарат изнесува за деца
до наполнета 7 годишна возраст 24 месеци, за лица над
7 годишна возраст до 18 години 36 месеци, а за останатите рокот на траењето е 60 месеци.
Член 43
Кога осигуреното лице бара да му се признае слушен апарат поинаков од стандардните апарати утврдени во член 42 од овој правилник Фондот ги поднесува
трошоците до висината на цената на стандардниот слушен апарат.
Г. ПОМАГАЛА ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ГЛАСЕН
ГОВОР
Член 44
Осигуреното лице може да оствари право на апарат
за овозможување на гласен говор (вештачки грклан)
врз основа на вештачки вибратор (микрофон) доколку
трајно ја загубило способноста за говор ако со тестирање се утврди дека со помош на таков апарат може да
се постигне задоводителен рехабилитационен ефект, а
учењето на езофарингиален говор не дало задоволителен резултат.
Апаратот на осигуреното лице се доделува врз основа на наод и мислење на клиниката за болести на
уво, нос и грло, која го препишува ова помагало.
Член 45
Апаратот за овозможување на глас и говор му се
одобрува на осигуреното лице само еднаш.
Д. ЗАБОТЕХНИЧКИ И ЗАБНО ПРОТЕТИЧКИ
СРЕДСТВА
Член 46
Осигуреното лице може да оствари право на следниве заботехнички и забно протетички средства:
1) подвижни акрилатни парцијални и тотални протези;
2) ортодонски акрилатни апарати (подвижни);
3) оптуратори;
4) шини за имобилизација при траума;
5) едноделни леани фасетирани крунички.
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Член 47
Подвижни акрилатни тотални и парцијални протези
се одобруваат во случај кога недостигаат крајните два
молара (едностарно или двострано) во една или во обете вилици.
Член 48
Ако на осигуреното лице му недостигаат повеќе од
три заба еден до друг по правило се изработува подвижна акрилатна протеза.
Член 49
Ортодонски апарати (подвижни) може да се одобрат на осигурени лице - деца до 18 годишна возраст
во случај на пореметена оклузија, артикулација и естетика.
Член 50
Оптуратор може да се одобри на осигурено лице во
случај на вродени и стекнати аномалии на коскеното и
мекото ткиво.
Член 51
Шини за имобилизација може да се одобри на осигурено лице во слуачај на имобилизација по траума.
Член 52
Едноделни леани фасетирани крунички можат да се
одобрат на осигурено лице - дете до 18 годишна возраст, во случај на траума.
Член 53
Како стандарден материјал за избаротка на заботехнички и забнопротетички средства, во смисла на овој
правилник се смета акрилатот.
Член 54
Рокот на траење на сите заботехнички и забнопротетички средства изнесува најмалку 60 месеци, освен
за ортодонски апарати од членот 49 на овој правилник.
Ортодонските помагала од членот 49 на овој правилник се издаваат во зависност од потребата која ја
утврдува лекар стоматолог - ортодонт, но најмногу до
3 апарати до навршена 18 годишна возраст.
По истекот на рокот на траење утврден во став 1 на
овој член, на осигуреното лице може да му се одобри
ново заботехничко или забнопротетичко средство, само ако лекарот утврди дека дотогашното средство станало неупотребливо.
Оправданоста на изработувањето на ново протетско
средство пред истекот на рокот ја цени Лекарската комисија на Фондот.
III. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОРТОПЕДСКИ
И ДРУГИ ПОМАГАЛА
Член 55
Осигуреното лице правото на ортопедско и друго
помагало го остварува врз основа на потврда за потреба од ортопедско помагало, што ја издава лекар специјалист од соодветна специјалност.
По исклучок од став 1 на овој член, за помагалата
утврдени во член 27 од овој правилник, осигуреното
лице правото го остварува врз основа на потврда издадена од избраниот лекар на предлог од лекар специјалист од соодветната специјалност.
Обрасците на потврдите за потребата од ортопедско помагало се составен дел на овој правилник и тоа:
- Образец ПОП - Потврда за потреба од ортопедско
помагало - формат А4/2;
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- Образец СЛП - Потврда за потрба од слушно помагало - формат А4/2;
- Образец ПГП - Потвда за потреба од помагало за
овозможување на гласен говор - А4/2 ;
- Образец ПОЧП - Потврда за потреба од очно помагало - формат А4/2;
- Образец ПЗП - Потврда за потреба од заботехничко и забнопротетичко помагало - формат А4/2.
Потврдата од став 1 на овој член ги содржи сите потребни медицински и технички елементи на помагалото според медицинските индикации и видот на помагалото што се издава.
Осигуреното лице има право на едно помагало од
ист вид за одредена индикација.
На една потврда за потребата од ортопедското помагало на осигуреното лице може да му се препише само еден вид помагало за одредена индикација, во потребните количини утврдени во Списокот на ортопедските помагала.
Член 56
Потврдите за ортопедското помагало ги заверува
подрачната служба на Фондот според местото на осигурување на осигуреното лице.
Член 57
За ортопедските и другите помагала од членовите
5,13 став 3 и 54 став 4 од овој правилник, потврдата за
потребата од ортопедското помагало се заверува по
претходно прибавено мислење од Првостепената лекарска комисија на Фондот.
Член 58
Фондот води евиденција на издадените ортопедски
и други помагала и за роквите на нивното траење.
Член 59
Осигуреното лице, врз основа на заверената потврда за потребата од ортопедско помагало, одобреното
помагало го превзема од правното лице кое изработува
или набавува ортопедски помагала, со кое Фондот има
склучено Договор.
Со Договорот од став 1 на овој член поблиску се
уредуваат условите за изработка, роковите, минималниот квалитет за изработка на помагалото, стандардниот материјал од кој се изработува, гарантните рокови,
одржувањето на помагалото во и надвор од гарантниот
рок и друго.
Член 60
За обезбедување на ортопедски помагала од член 59
на овој член, Фондот склучува договори со правните
лица ако:
- услугите што ги врши се во рамките на дејноста за
која е регистрирано;
- постојат услови за вршење на соодветната дејност
(простор, опрема, кадар и сл);
- се платени придонесите за задолжително здравствено осигурување;
- негува добри деловни односи;
- ако ортопедското помагало има одобрение за пуштање во промет (регистрација), доколку е тоа утврдено со Законот за лековите, помошните средства и медицински помагала.
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Договорите од став 1 Фондот ги склучува во рамките на утврдените буџетски средства за таа намена, по
доставена понуда за склучување на договор придружена со потребна документација, со важност на договорот за тековната година.
Референтните цени на ортопедските помагала периодично се утврдуваат од страна на Фондот.
Член 61
Осигуреното лице остварува право на ортопедско и
друго помагало во рокови на траење утврдени со овој
правилник според возрасни групи на осигурените лица.
Рокот на траењето почнува да тече од денот на испораката на ортопедското и друго помагало.
Член 62
За ортопедските и други помагала, на осигуреното
лице може да му се одобри поправка на помагалата, замена на делови и ново помагало од ист вид и пред
истекот на утврдениот рок на траењето на помагалото,
ако помагалото стане неупотребливо поради анатомски, физиолошки или функционални промени кај осигуреното лице.
Потребата од ново помагало од ист вид пред истекот на утврдениот рок на траење на помагалото , ако
помагалото станало неупотребливо поради анатомски,
физиолошки или функционални промени кај осигуреното лица ја цени Лекарската комисија на Фондот.
Осигуреното лице не може да оствари право на ново помагало во пропишаниот рок на траење, ако поради намерно оштетување или грубо невнимание го
оштети или уништи помагалото.
IV. УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ЦЕНАТА НА ОРТОПЕДСКИТЕ И ДРУГИ ПОМАГАЛА
Член 63
Висината на учеството на осигурените лица во цената на ортопедските и други помагала се утврдува на
10% од цената на ортопедските и други помагала,
освен за надколени и подколени ортози за кои висината на учеството изнесува 100,00 денари по ортоза и за
корсет платнен лумбален со фишбајни и корсет платнен лумбален со метални шини, за кои учеството изнесува 50% од вредноста на корсетот.
Од учеството во став 1 на овој член се ослободени
осигурените лица од член 35 од Законот за здравственото осигурување и член 37 од овој правилник.
Член 64
За наплатеното учество Организацијата која врши
изработка односно набавка на ортопедското и друго
помагало, на осигуреното лице му издава потврда.
Потврдата од став 1 на овој член содржи: број на
потврдата, презиме и име на осигуреното лице, матичен број, број на здравствената легитимација, број на
дневникот на издадени ортопедски и други помагала,
износ на наплатено учество, дата, потпис на овластено
лице и печат на организацијата што го издала ортопедското помагало.
Член 65
Контрола на спроведувањето на член 63 и 64 од
овој правилник обезбедуваат директорот на организацијата која го издава ортопедското и друго помагало и
Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
Член 66
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

СПИСОК
НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

Фондот за здравствено осигурување на Македонија врз основа на член 2 од Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други
помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 111/2000., 71/2001, 56/2001 и 41/2003), објавува интегрален важечки текст на
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