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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Војница, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Војница. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-13438/1  

15 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3829. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 15.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Паралово, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Паралово, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Паралово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-13419/1  

15 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
3830. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став 
1  од Законот за здравственото осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 
43/2014 и 44/2014), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија на седницата 
одржана на 27 мај 2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ ДОГОВОРИ И ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО И  НАЧИНОТ НА ПЛАЌА-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ЗА БИОМЕ-
ДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ 
ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВР-
ШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за склучување до-

говори и постапка за остварување на правото и  начи-
нот на плаќање на здравствените услуги за биоме-
дицинско потпомогнато оплодување во здравствените 
установи кои вршат специјалистичко-консултативна 
здравствена заштита  („Службен весник на Република 
Македонија“ број 64/2008, 97/2010, која гласи „При ог-
раничена оваријална резерва на јајниците со вредност 
на FSH повисоки од 12,5 mlIU/ml, вредности на Естра-

диол повисоки од 60 pg/ml на третиот ден од циклусот, 
ниво на anti-Mullerian хормон во серум пониски од 1 
ng/ml и број на антрални фоликули на ехо-преглед по-
мал од 5, само првиот обид за БПО е со сопствен реп-
родуктивен материјал (ооцити), по барање на осигуре-
ното лице.  

 
Во член 6 став 11 точка 1 се менува и гласи: „После 

првиот неуспешен обид за инвитро-фертилизација со 
автологни ооцити на товар на Фондот кај непостоечка 
или ограничена оваријална резерва на јајниците со 
вредност на FSH повисоки од 12,5 mlIU/ml, вредности 
на Естрадиол повисоки од 60 pg/ml на третиот ден од 
циклусот, ниво на anti-Mullerian хормон во серум по-
ниски од 1 ng/ml и број на антрални фоликули на ехо-
преглед помал од 5.“       

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 2 

Постапките за остварување на правото БПО кои се 
во тек на денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник, ќе продолжат согласно со одредбите на овој пра-
вилник.        

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, ќе се објави по добивање на согласност од ми-
нистерот за здравство. 

 
Бр. 02-9140/8 Управен одбор 

2 јуни 2014 година Заменик на претседателот, 
Скопје  Ангел Митевски, с.р. 

__________ 
3831. 

Врз основа на член  26, 28, 54  и 56  став  1  точка  3  
од Законот за здравственото осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 25/2000, 
34/2000, 96/2000,50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 
67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012 
16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014 и 44/2014) Управ-
ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 27 мај 2014 го-
дина, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

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

 
Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на оства-
рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 54/2012, 138/2012, 164/2012, 
57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013, 145/2013, 172/2013 
и 34/2014), во членот 6 во ставот 4 зборовите „со реше-
ние“ се бришат. 

Во членот 6 се додава нов став 5 кој гласи: 
„За лицето кое не извршило пререгистрација во ро-

кот наведен во ставот 1 на овој член, Фондот ќе овоз-
можи  континуирано  задолжително здравствено осигу-
рување, доколку истиот во рок од 5 дена по завршува-
ње на болничкото лекување до подрачната служба на 
Фондот и до избраниот лекар, достави доказ од бол-
ничката здравствената установа каде што се лекувал. 

 
Член 2 

По членот 23 се додава нова точка 1-а и  нов член 
23 – а кои гласат:  

“1-а.  Рурален лекар“ 
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Член 23-а 
Руралниот лекар пружа здравствени услуги на при-

марно ниво во здравствениот дом  со седиште во  под-
рачјето во кое е опфатена општината во  местото на 
живеење на осигуреното лице. Здравствените услуги  
се пружаат  од  страна на руралниот лекар  на осигуре-
ните  лица кои не може да го остварат правото на 
здравствена заштита кај избраниот лекар во местото на 
живеење, во кој се врши здравствена дејност на при-
марно ниво.  

Здравствената заштита ги опфаќа пружање на 
здравствени услуги утврдени со Законот за здравствена 
заштита, дефинирани со упатство изготвено од Фон-
дот. 

Заради обезбедување здравствена заштита на осигу-
рените лица во согласност со потребите на населени-
ето, здравствениот дом го организира работењето на 
руралните лекари. За пружените здравствени услуги на 
осигуреното лице од старана на руралниот лекар, 
здравствениот дом по службена должност го известува 
избран лекар на осигуреното лице.“ 

 
Член 3 

По членот 94 се додава поднаслов и нов член 94-а 
кој гласат: 

„Упатство за обезбедување на квалитетни, навреме-
ни и ефикасни здравствени услуги според нормативни 
и стандарди базирани врз степенот на успешност и ме-
дицина заснована на докази 

 
Член 94-а 

Фондот за осигурените лица обезбедува квалитетна, 
навремена, достапна и ефективна здравствена заштита. 

Директорот на Фондот правилно и економично ги 
користи средствата на Фондот, за таа цел донесува 
упатства со кои ги спроведува: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- прописите и политиката на развојот и унапредува-
ње на здравствената заштита во врска со задолжител-
ното здравствено осигурување,  

- договара обезбедување на здравствени услуги на 
осигурените лица со здравствените установи, според 
нормативи и стандарди базирани врз усвоена медицин-
ска доктрина и медицина заснована на докази за спро-
ведување на ефикасна и рационална здравствена заш-
тита. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-9572/1 Управен одбор 

9 јуни 2014 година Заменик на претседателот, 
Скопје  Ангел Митевски, с.р. 

__________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
3832. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2-
008, 85/2010, 47/2011, 135/2011, 79/2013 и 13/2014), 
Државниот завод за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ 
НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

МЕСЕЦ ЈУЛИ 2014 ГОДИНА 
 
Индексот на цените на мало во Република Македонија 

во периодот јануари-јули 2014 година, во однос на просеч-
ните цени на мало во 2013 година, изнесува – 0,6%. 

 
                                                   Директор, 
                                      д-р Благица Новковска, с.р. 
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