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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

133. 

Врз основа на член 173 став (2) и член 181, а во 

врска со член 178 од Законот за воздухопловство 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 

24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/12, 97/15, 

152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт 

и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПО-

СЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР 

НА СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ПЕРСО-

НАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГИОТ 

СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ, КАКО И ПОСЕБНИТЕ 

УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ  

ЗА ДА ВРШИ РАБОТИ НА ИНСПЕКТОР 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот, правилата и посебните 

услови за вршење на надзор на стручното оспособува-

ње на персоналот во воздухопловството и другиот 

стручен персонал, како и посебните услови кои треба 

да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

215/16), во членот 12 бројот „12“ се заменува со бројот 

„11“.   

 

Член 2 

По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи: 

“Член 12-а 

(1) Специфичните услови за вршење на надзорот на 

стручното оспособување на персоналот на контрола на 

летање, се утврдени во ЕУ Регулативата 2015/340, да-

дена во прилог на Правилникот за стручно оспособу-

вање, проверки, дозволи и овластувања на персоналот 

на контрола на летање. 

(2) Специфичните услови за вршење на надзорот на 

стручното оспособување на воздухопловно-техничкиот 

персонал, се утврдени во Анекс IV, дел 147 на ЕУ Ре-

гулативата 1321/2014 изменета со ЕУ Регулативата 

2015/1088 и ЕУ Регулативата 2015/1536 кои се дадени 

во Прилозите 1, 2 и 3 на Правилникот за стручно оспо-

собување, проверки, дозволи и овластувања на возду-

хопловно-техничкиот персонал за одржување на возду-

хоплови.“ 

 

Член 3 

Во членот 13, став (2) по точката б) се додава нова 

точка в) која гласи: 

“в) обуката на персоналот во воздухопловството 

кој се оспособува за вршење на специјализирани ус-

луги со воздухоплов, превоз за сопствени потреби, 

воздухопловно спортски активности и падобранство 

се утврдени во Правилникот за начинот, правилата и 

посебните услови за вршење на надзор на специјали-

зирани услуги со воздухоплов и воздухопловно 

спортски дејности, како и посебните услови кои тре-

ба да ги исполнува лице за да врши работи на 

инспектор,”. 

Точките в) и г) стануваат точки г) и д).  

Ставот (3) се брише. 
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Член 4 

Одредбата од член 12-а став (2) утврдена во член 2 

на овој правилник ќе отпочне да се применува од 1 мај 

2019 година. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

  

Бр. 01-261/1 Министер 

10 јануари 2019 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

134. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 39 од Законот за Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 

и 83/18), објавува 

 
О Г Л А С 

- За избор на 2 (двајца) судии на Управниот суд  

 

Кандидатите за избор на судија на Управниот суд 

треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 

45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 

бр.58/2006), в.в. со чл.15 од  Законот за изменување и 

дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на 

РМ“ бр.150/2010), како и посебните услови од член 17  

став 2 алинеја 2 од Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 

бр.150/2010) во врска со член 9 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за судовите („Сл. вес-

ник на РМ“ бр.83/2018). 

Заинтересираните кандидати кон пријавата да 

поднесат потребна документација (уверение за 

државјанство, лекарско уверение не постарo од eдна 

година од денот на издавање, диплома или уверение 

за завршено високо образование, уверение за поло-

жен правосуден испит, доказ за активно познавање 

на еден од трите најчесто користени јазици на Ев-

ропската Унија, потврда за судиски стаж и оценки 

од две редовни последователни оценувања од страна 

на Судскиот совет на РМ или потврда за стаж на 

правни работи во државен орган со потврдени резул-

тати во работата или две редовни последователни 

оценувања од органот). Документите во оригинал 

или заверена фотокопија на нотар да ги достават до 

Судскиот совет на Република Македонија, ул.„Маке-

донија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на РМ“. Образецот за при-

јава може да се подигне во електронска форма на 

WEB страницата на Судскиот совет на Република 

Mакедонија на следната адреса:  

http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti. 

Некомплетните документи нема да се разгледу-

ваат. 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите пола-

гаат психолошки тест и тест за интегритет согласно 

со член 16 од Законот за изменување и дополнување 

на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 

бр.150/10). Од страна на Судскиот совет на Републи-

ка Македонија ќе бидат спроведени психолошки 

тест и тест за интегритет за кандидатите кои ги не-

маат положено тестовите, како и проверка на знаење 

на практична работа со компјутери.  
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По однос на термините за полагање на тестовите и 

проверката на знаење на практична работа со компјуте-

ри  кандидатите ќе бидат дополнително известени од 

страна на Судскиот совет  на РМ. Трошоците за пола-

гање на психолошкиoт тест и тестот за интегритет па-

ѓаат на товар на кандидатите. 

 

Бр. 08-45/2 Судски совет 

15 јануари 2019 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

135. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 56 

став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигуру-

вање Закон за здравственото осигурување („Служ-

бен 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, 91/2013, 187/2013, 

43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 

188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 

150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 

37/2016, 120/2016, 142/16 и 171/2017) и Правилни-

кот за утврдување на начин и методологија за ут-

врдување на цени на ортопедски и други помагала 

(„Службен весник  на Република Македонија“ број 

81/2010, 181/2011, 189/2014, 46/2015 и 52/2016), 

Управниот одбор на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија, на седницата одржана на 17 

декември  2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ 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 

 
Член 1 

Во член 2 од Одлуката за утврдување на референ-

тни цени на ортопедски и други помагала за кои оси-

гурените лица можат да остварат право на товар на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

18/2004, 76/2004, 56/2006, 61/2006, 1/2007, 62/2007, 

115/2007, 132/2007, 14/2008, 37/2008, 132/2008, 

88/2009, 131/2009, 16/2010, 66/2011, 99/2011, 5/2012, 

151/2013, 10/2014, 189/2014,167/2016, 129/2018 и 

228/2018 ), во табелата по редниот број 46-б се до-

дава: 

 

 

 

 

 

 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

министерот за здравство. 

 
Бр. 02-21252/7 Управен одбор  

18 декември 2018 година Претседател, 

Скопје Верица Проковиќ, с.р. 
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136. 

Врз основа на член  член 9 став 1 под б точка 3 и 

став 3, член 33, член 35 и член 56 став 1 точка 3 и 

член 69 од Законот за здравственото осигурување 

(„Сл.весник на РМ“ бр. 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, 91/13, 

187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 

20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 

154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 

120/2016 и 142/16 и 171/2017), Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

на седницата одржана на 17 декември 2018 година, 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА  

ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА 

 
Член 1 

Во Правилникот за индикациите за остварување на 

право на ортопедски и други помагала (Сл весник на 

РМ  бр. 33/2011, 66/2011, 99/2011, 5/2012, 84/2012, 

159/2012, 151/2013, 10/2014, 113/2014, 189/2014, 46/2015, 

211/2015, 158/2016, 45/2018, 129/2018, 160/2018 и 

228/2018),  членот 18 се менува и  гласи: 

„Осигуреното лице кое има билатерална надлакатна 

ампутација повеќе од две третини и  кое според  инди-

кациите неможе да користи протези од член 16 на овој 

Правилник  може да оствари право на ортопедско по-

магало надлакатна  мултифункционална протеза со ми-

оелектронска шака и миоелектронски лакотен зглоб со 

прекинувач командувана со притисок. 

По исклучок од став 1 на овој член, осигуреното ли-

це на кое му недостасува една рака, а другата е потпол-

но одземена или деформирана и заради тоа не е во фун-

кција, може да оствари право на механоелектрична 

надлактна протеза (хибридна) или подлакотна миое-

лектрична функционална протеза. 

Протезите од став 1 и 2 на овој член може да се 

одобрат на осигуреното лице по навршени шест години 

возраст. 

Правото на протезите од став 1 и 2 на овој член 

се остварува врз основа на оценка и наод на Лекар-

ска комисија на Фондот по претходно набавено кон-

зилијарно мислење за можност на нејзина примена и 

функција.“ 

 

Член 2 

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој 

е составен дел на Правилникот, во делот ПРОТЕЗИ 

ЗА РАЦЕ  вид 1,  помагалото со шифра 1607 „подла-

котна миоелектрична протеза“ и помагалото со ши-

фра 1608 “ Надлакатна миоелектрична протеза“  се 

бришат.  

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е 

составен дел на Правилникот, во делот ПРОТЕЗИ ЗА 

РАЦЕ  вид 1, по шифрата 1605 “подлакатна кожна про-

теза“ се додава шифрата 1609 „механоелектрична над-

лактна протеза (хибридна)“, шифрата 1610 „подлакот-

на миоелектрична функционална протеза“ и шифрата 

1611 „надлакатна  мултифункционална протеза со мио-

електронска шака и миоелектронски лакотен зглоб со 

прекинувач командувана со притисок“ со следната та-

бела: 
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Член 3 

Во шифрарникот на ортопедски помагала во вид 1 се укинуват шифрите 1607 и 1608. 

Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот ПРОТЕЗИ ЗА РАЦЕ по помагалото од вид 1, шифра 

1605 “подлакатна кожна протеза“, се додава следната табела: 

 

Член 4 

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.   

 

       Бр. 02-21252/1 Управен одбор 

17 декември 2018 година Претседател, 

             Скопје Верица Проковиќ, с.р. 
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