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4379. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 6/2000, 
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, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 
113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија на седницата одржана на 
18 август 2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКИТЕ 
ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОН-
СУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО 

УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќање на лабора-

ториските испитувања во специјалистичко консулта-
тивната здравствена заштита по упат на избран лекар 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
10/2002, 17/2002, 137/2006, 41/2007, 62/2007, 86/2007, 
37/2008, 147/2009, 158/2009, 2/2010, 147/2010, 
171/2010, 95/2011, 158/2011, 104/2012 и 34/2014), во 
членот 2 став 1 во поднасловот III „Основни биохемис-
ки испитувања“ по точката 8 се додава нова точка 9 ко-
ја гласи: 

„9. хормонски статус – ТСХ (тиреостимулирачки 
хормон).“ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во Службен весник на Република Македонија,  
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство, а ќе се применува од 1 ноември 2014 
година.  

 
Бр. 02-14395/2 Управен одбор 

29 август 2014 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
4380. 

Врз основа на член 29 и 56 став 1 точка 3 од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник  
на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011,  26/2012, 16/2013, 91/2013, 
187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 
113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
18 август 2014 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВА-
ЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНОТО 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, 34/2014 и 120/2014),  во членот 55  се додава 
нов став 4 кој гласи: 

„Избраниот лекар од дејноста општа медицина, об-
разецот на упатот од став 2 на овој член може да го ко-
ристи само за утврдување на вредностите на биохемис-
ката лабораториска  здравствена услуга  ТСХ (тиреос-
тимулирачки хормон).“ 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“,  ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство, а ќе се применува од 1 ноември 
2014 година. 

 
Бр. 02-14395/3 Управен одбор 

29 август 2014 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА 
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА 

4381. 
Врз основа на членот 132 ст.2 и чл 144 од Законот 

за авторското право и сродните права на Република 
Македонија (Сл.весник на РМ бр. 115/10, 140/10, 51/11 
и 147/13), како и членовите 13, 24 и 48 од Статутот на 
Здружението за заштита на авторски музички права (во 
понатамошен текст ЗАМП) , Собранието на  ЗАМП, на 
седницата одржана на ден 23.09.2014  година го донесе 
следниов 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА АВТОРСКИТЕ 
НАДОМЕСТОЦИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Правилникот за распределба на авторските надо-

местоци (во натамошниот текст: Правилник), ги ут-
врдува основните начела за распределба на авторските 
надоместоци на носителите на авторски музички права 
(во понатамошен текст: носители на права) кои ЗАМП 
колективно ги управува во согласност со закон и ста-
тут, односно со договорот за основање, како и врз ос-
нова на Решението за давање  дозвола согласно Зако-
нот за авторското право и сродните права  на Републи-
ка Македонија (во понатамошен текст: ЗАПСП). 

 
Член 2 

ЗАМП е организација за колективно управување на 
авторските музички права на носителите на права која 
согласно со Решение за давање  дозвола на Министер-
ството за култура на Владата на Република Македонија 
бр.54-54-5454/1 од 03.04.2011 година објавено во 
Службен Весник на РМ бр. 65/11 од 10.05.2011 година, 
ги управува следните права: 

1. Умножување и изнајмување несценски музички 
дела на фонограми и видеограми; 

2. Јавно соопштување несценски музички дела ( јав-
но изведување; јавно пренесување; радиодифузно еми-
тување; реемитување и ставање на располагање на јав-
носта); 

3. Кабелско реемитување на музички несценски 
дела; 

4. Надомест од правото на следство на оригинал 
(ракопис) на музички  дела;              

ЗАМП во случаите на единствените надоместоци 
согласно ЗАПСП а предвидени во Статутот,  колектив-
ното управување на правата може да го врши по овлас-
тување на други организации на носители на права 
преку склучување посебен договор или може со дого-
вор да овласти друга соодветна организација да го 
врши колективното управување на тие права.     

ЗАМП може да врши административно технички 
работи за права кои се надвор од правата за кои има 
дозвола, а се во надлежност на други здруженија сог-
ласно договор.   


