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4892. 
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, 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 

22 септември 2014 година, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ  

ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО 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“ бр. 54/2012, 138/2012, 164/2012, 

57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013, 145/2013, 

172/2013, 34/2014 и 120/2014),   во член  62-а ставот 1 

се менува и гласи: 

„Осигурените лица кои привремено престојуваат во 

странство, на товар на средствата на Фондот може да 

користат 13 дијализи во странска здравствена установа  

во текот на годината и тоа не подолго од  30 дена.“  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во Службен весник на Република Македонија, а 

ќе се објави по добивањето на согласност од Министе-

рот за здравство. 

 

Бр. 02-15894/6 Управен одбор 

24 септември 2014 година Заменик на претседателот, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 

___________ 

 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

4893. 

Д О Г О В О Р 

ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА 

 

Склучен на ден 9.10.2014 година помеѓу 

 

ДОГОВОРНИ СТРАНИ 

 

1. Општина Велес, ул."Панко Брашнар" бр.1 прет-

ставувана од градоначалникот м-р Славчо Чадиев од 

една страна како давател на услуги (во понатамошниот 

текст-давателот) и, 

2. Општина Лозово, претставувана од градоначал-

никот Орце Цветковски од друга страна како корисник 

на услуги (во понатамошниот текст-корисникот).  

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 

 

Член 1 

Предмет на овој договор е воспоставување на меѓу-

општинска соработка помеѓу двете договорни оп-

штини, согласно член 14 од Законот за локална самоуп-

рава („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02),  член 9 став 2 али-

неја 2 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. 

весник на РМ“ бр. 79/09) и Одлуката за прифаќање на 

предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработ-

ка бр. 07-7460/7 од 30.9.2014 година  донесена од Сове-

тот на Општина Велес за вршење на определени услиги 

од повеќе области, помеѓу Општина Велес и Општина 

Лозово. 

  

Член 2 

Извршувањето на услугите утврдени во член 1 на 

овој Договор, ќе биде евидентирано во спецификација 

во која ќе биде наведено видот на извршената услуга,  

и времетраењето. 

Изготвената спецификација уредно потпишана од 

извршителите и овластените лица на корисникот е сос-

тавен дел на овој Договор. 

 

Член 3 

Договорните страни се договорија работите и ра-

ботните задачи за вршење на определени администра-

тивни работи услуги од: 

- вршење на надзор и инспекциски услуги од овлас-

тени инспектори. 

- услуги од внатрешен ревизор и овластен сметко-

водител. 

 

Член 4 

Висината на надоместокот за извршена услуга од 

администрацијата на давателот, е пресметана согласно 

извршените финансиски анализи на дневен трошок кој 

настанува при извршување на работните задачи на ад-

министрацијата. 

Во дневниот трошок  утврден за извршена услуга 

не е внесен трошокот што ќе биде направен при корис-

тење на службено возило од давателот и трошоците за 

тековно одржување на софтверската апликација при 

извршување на услугите спрема корисникот. 

            

Член 5 

Корисникот надоместокот ќе го плати на ж-ска на 

давателот по добивање на фактура, која ќе преставува 

збир на извршени услуги за текот на еден месец. 

 

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ  

СТРАНИ 

 

Член 6 

Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат поба-

рани од корисникот наведени во член 1 на овој Дого-

вор да ги извршува согласно законските прописи, про-

фесионално, континуирано, ефикасно, уредно и навре-

мено. 


