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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
283. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за произ-

водство и промет на вооружување и воена опрема 
(�Службен весник на РМ� бр. 54/02), министерот за 
економија, донесе 6. овластувањето за застапување на трговското друштво;  7. бројот и датумот на издадената согласност на тр-

говското друштво за производство на ВВО издадена од 
Владата на Република Македонија; 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШ-
ТВА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ СОГЛАСНОСТИ ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 

8. шифрата на дејност; 
9. бројот и датумот на запишување на издадената 

согласност во регистарот; 
 10. забелешка и 

Член 1 11. потписот на лицето што извршило впишување 
во регистарот. Со овој правилник се пропишува содржината, фор-

мата и начинот на водење на регистарот на трговските 
друштва за издадените согласности за производство на 
вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: 
регистар). 

Член 4 
Во евиденциските листови од регистарот се внесу-

ваат податоците од членот 3 на овој правилник, како и 
сите промени што ќе настанат по извршеното запишу-
вање.  

Член 2 Член 5 
Регистарот се води во укоричена книга која се со-

стои од евиденциски листови, со димензии 250 мм х 
333 мм. 

Секој евиденциски лист од регистарот има реден 
број напишан со арапски броеви, со растечка големина. 
Пред почетокот на водењето на регистарот на пос-

ледниот евиденциски лист, се забележува вкупниот 
број на листовите што ги содржи регистарот и се заве-
руваат со печат на Министерството за економија и пот-
пис на овластеното лице што го води регистарот. 

На насловната страна на корицата од регистарот во 
левиот горен агол е отпечатен текст �Република Маке-
донија� �Министерство за економија�, а во средината 
�Регистар на трговските друштва за издадените соглас-
ности за производство на вооружување и воена опре-
ма�. 

 
Член 6 

На еден евиденциски лист од регистарот може да се 
впишуваат податоци само за три трговски друштва. 

Образецот на регистарот од став 1 на овој член е со-
ставен дел на овој правилник. 

  
Член 7 Член 3 

Регистарот се води во пишана и во електронска 
форма. 

Евиденцискиот лист од регистарот ги содржи след-
ните рубрики: 

Член 8 1. реден број; 
Запишувањето на податоците во евиденциските ли-

стови од регистарот се врши така што: 
2. фирмата и седиштето на трговското друштво; 
3. адресата на објектот за производство на вооружу-

вање и воена опрема (во натамошниот текст: ВВО); 1. Во рубриката 1 се запишува редниот број кој се 
пренесува на другата страна од регистарот; 4. матичниот број на трговското друштво; 
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7. Во рубриката 7 се запишува бројот на издадената 
согласност на трговското друштво за производство  на 
ВВО издадено од Владата на Република Македонија; 

2. Во рубриката 2 се запишува називот на фирмата 
и адреса на седиштето на трговското друштво; 

3. Во рубриката 3 се запишува адресата на објектот 
за производство на ВВО; 8. Во рубриката 8 се запишува шифрата на дејност; 

9. Во рубриката 9 се запишува датумот на запишу-
вање на издадената согласност во регистарот; 

4. Во рубриката 4 се запишува матичниот број на 
трговското друштво; 

10. Во рубриката 10 се запишува забелешка за про-
мените што ќе настанат по извршеното запишување на 
трговското друштво и 

5. Во рубриката 5 се запишуваат името и презимето 
на одговорно лице во јавното трговско друштво - со-
дружникот, овластен да управува и да го застапува 
друштвото, ако управувањето не е доверено на трето 
лице (управител); во командитното друштво и во ко-
мандитното друштво со акции-комплементарот, ако 
управувањето не е доверено на трето лице (управител); 
во друштвото со ограничена одговорност-управителот, 
односно управителите, член на надзорниот одбор, од-
носно контролорот; и во акционерското друштво-член 
на органот на управување, односно член на надзорниот 
одбор и раководните лица во трговските друштва; 

11. Во рубриката 11 се потпишува лицето кое го из-
вршило запишувањето во регистарот. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 15-1865/1 

10 март 2005 година          Министер, 6. Во рубриката 6 се запишуваат податоци за овла-
стувањето на застапувањето на трговското друштво;     Скопје                м-р Фатмир Бесими, с.р. 
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284. 
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за произ-

водство и промет на вооружување и воена опрема 
(�Службен весник на РM� бр. 54/02), министерот за 
економија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ТРГОВСКИТЕ 
ДРУШТВА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ СОГЛАСНОСТИ ЗА 
ПРОМЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината, форма-

та и начинот на водење на регистарот на трговските 
друштва за издадените согласности за промет на воору-
жување и воена опрема (во натамошниот текст: регистар). 

 
Член 2 

Регистарот се води во укоричена книга која се со-
стои од евиденциски листови, со димензии 250мм х 
333мм. 
На насловната страна на корицата од регистарот 

во левиот горен агол е отпечатен текст �Република 
Македонија� �Министерство за економија�, а во сре-
дината �Регистар на трговските друштва за издаде-
ните согласности за промет на вооружување и воена 
опрема�. 
Образецот на Регистарот од став 1 на овој член е 

составен дел на овој Правилник. 
 

Член 3 
Евиденцискиот лист од регистарот ги содржи след-

ните рубрики: 
1. реден број;  
2. фирмата и седиштето на трговското друштво;  
3. адресата на објектот каде се врши прометот на 

вооружувањето и воената опрема (во натамошниот 
текст: ВВО);  

4. матичниот број на трговското друштво;  
5. името и презимето на одговорното лице/одговор-

ните лица, ЕМБГ, занимањето, бројот на пасошот, од-
носно бројот на личната карта за странско физичко ли-
це или на друга исправа за утврдување на идентитетот-
важечка во неговата земја и неговото државјанство ка-
ко и местото на живеење;  

6. бројот и датумот на овластувањето за застапува-
ње на трговското друштво;  

7. бројот и датумот на согласноста за промет на 
ВВО издадена од Министерството за економија;  

8. шифрата на дејност;  
9. бројот и датумот на запишување на издадената 

согласност во регистарот;  
10. забелешка и 
11. потписот на лицето што извршило запишување 

во регистарот. 
Член 4 

Во евиденциските листови од регистарот се внесува-
ат податоците од членот 3 на овој правилник, како и си-
те промени што ќе настанат по извршеното запишување. 

Член 5 
Секој евиденциски лист од регистарот има реден 

број напишан со арапски броеви, со растечка големина. 
Пред почетокот на водењето на регистарот на пос-

ледниот евиденциски лист, се забележува вкупниот 
број на листовите што ги содржи регистарот и се заве-
руваат со печат на Министерството за економија и пот-
пис на овластеното лице што го води регистарот. 

 
Член 6 

На еден евиденциски лист од регистарот може да се 
впишуваат податоци само за три трговски друштва. 

 
Член 7 

Регистарот се води во пишана и во електронска 
форма. 

Член 8 
Запишувањето на податоците во евиденциските ли-

стови од регистарот се врши така што: 
1. Во рубриката 1 се запишува редниот број кој се 

пренесува на другата страна од регистарот;  
2. Во рубриката 2 се запишува називот на фирмата 

и адресата на седиштето на трговското друштво;  
3. Во рубриката 3 се запишува адресата на објектот 

каде ќе се врши прометот на ВВО;  
4. Во рубриката 4 се запишува матичниот број на 

трговското друштво;  
5. Во рубриката 5 се запишуваат името и презимето 

на одговорно лице во јавното трговско друштво-со-
дружникот, овластен да управува и да го застапува 
друштвото, ако управувањето не е доверено на трето 
лице (управител); во командитното друштво и во ко-
мандитното друштво со акции-комплементарот, ако 
управувањето не е доверено на трето лице (управител); 
во друштвото со ограничена одговорност-управителот, 
односно управителите, член на надзорниот одбор, од-
носно контролорот; и во акционерското друштво-член 
на органот на управување, односно член на надзорниот 
одбор и раководните лица во трговските друштво;  

6. Во рубриката 6 се запишуваат податоците за ов-
ластувањето за застапување на трговското друштва;  

7. Во рубриката 7 се запишува бројот на согласно-
ста на трговското друштво за промет на ВВО, издадена 
од Министерството за економија;  

8. Во рубриката 8 се запишува шифрата на дејност;  
9. Во рубриката 9 се запишува датумот на запишу-

вањето на издадената согласност во регистарот;  
10. Во рубриката 10 се запишува забелешка за про-

мените што ќе настанат по извршеното запишување на 
трговското друштво и  

11. Во рубриката 11 се потпишува лицето кое го из-
вршило запишувањето во регистарот. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 15-1865/2         

10 март 2005 година                    Министер, 
          Скопје           м-р Фатмир Бесими, с.р. 
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2. Производството на тутун од став 1 на ова реше-

ние по типови изнесува: 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

Од ориенталски тутуни: 285. - �Прилеп�                                                  14.000 тони Врз основа  на член  10 од Законот за тутун (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 69/96 и 15/98), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво есува 

- �Јака�                                                          8.000 тони 
- �Џебел�                                                         150 тони 
Вкупно:                                                       22.150 тони , дон

  Од полуориенталски тутуни: 
- �Отља�                                                           100 тони Р Е Ш Е Н И Е 
Од крупнолисни тутуни: ЗА КОЛИЧЕСТВАТА НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ 

ШТО ЌЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ВО 2005 ГОДИНА - �Вирџинија�                                                  300 тони 
- �Берлеј�                                                           50 тони  
Вкупно:                                                            350 тони 1. Врз основа на проценката направена според пла-

нираното производство на тутун за 2005 година како и 
можностите на претпријатијата од тутунската инду-
стрија за пласирање на произведениот тутун на домаш-
ниот и странскиот пазар, се определува производство 
од вкупно 22.600 тони суров тутун во лист. 

3. Ова решение влегува во сила  осмиот ден од денот на 
обја увањето во �Службен весник на Република Македонија�. в 
Бр. 08-2490/1                                        

11 март 2005 година                                 Министер, 
    Скопје                           Садула Дураку, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
286. 
Врз основа  на член  156 од Законот за заштита на 

културното наследство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 20/04), министерот за култура донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОВЛАСТЕН СУБЈЕКТ 
 ЗА ЗАШТИТА НА ФОНОТЕЧНИТЕ ДОБРА 
 
 1. За вршење работи на заштита на фонотечните 

добра во смисла на Законот за заштита на културното 
наследство, како овластен субјект се определува Наци-
оналната установа-Универзитетска библиотека �Св. 
Климент Охридски� - Скопје. 

2. Решението влегува во сила  со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
Бр. 30-1620/1                                  Министер, 

11 март 2005 година               Благој Стефановски, с.р. 
    Скопје                    

___________ 
287. 
Врз основа  на член  156 од Законот за заштита на 

културното наследство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 20/04), министерот за култура  донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОВЛАСТЕН СУБЈЕКТ 
ЗА ЗАШТИТА НА ФОЛКЛОРНИТЕ ДОБРА 

 
  1. За вршење работи на заштита на фолклорните 

добра во смисла на Законот за заштита на културното 
наследство, како овластен субјект се определува Ин-
ститутот за фолклор �Марко Цепенков� - Скопје. 

2. Решението влегува во сила  со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
Бр. 30-1620/2                                  Министер, 

11 март 2005 година               Благој Стефановски, с.р. 
    Скопје                    

___________ 
288. 
Врз основа  на член  156 од Законот за заштита на 

културното наследство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 20/04), министерот за култура  донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОВЛАСТЕН СУБЈЕКТ 
ЗА ЗАШТИТА НА ЈАЗИКОТ И ТОПОНИМИТЕ  

1. За вршење работи на заштита на јазикот и топо-
нимите во смисла на Законот за заштита на културното 
наследство, како овластен субјект се определува Инсти-
тутот за македонски јазик �Крсте Мисирков�-Скопје. 

2. Решението влегува во сила  со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
Бр. 30-1620/3                                  Министер, 

11 март 2005 година               Благој Стефановски, с.р. 
     Скопје                    
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
289. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03, 42/03 и 67/04), министерот за образование и нау-
ка донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ФИЗИКА (КОМБИНАЦИЈА А) ЗА IV ГОДИНА НА 
ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)  

1. Се одобрува употреба на учебник по Физика 
(Комбинација А) за IV година на гимназиско образова-
ние (изборни предмети). 

Автори: Александар Андоновски, Доне Гершанов, 
Зора Митревска, Станое Стојменов и Оливер Зајков. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
Бр.11-6254/1                                  Министер, 

3 ноември 2004 година             д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
290. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03, 42/03 и 67/04), министерот за образование и нау-
ка донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ФИЗИКА (КОМБИНАЦИЈА Б) ЗА IV ГОДИНА НА 
ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Физика 

(Комбинација Б) за IV година на гимназиско образова-
ние (изборни предмети). 
Автори: Андоновска Невенка, Гершановски Доне, 

Стојменов Станое и Заков Оливер. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
Бр.11-6255/1                                  Министер, 

3 ноември 2004 година             д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
291. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03, 42/03 и 67/04), министерот за образование и нау-
ка донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО  
ХЕМИЈА ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Хемија за IV 

година на гимназиско образование (изборни предмети). 
Автори : Слоботка Алексовска и Киро Стојаноски. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
Бр.11-6256/1                                  Министер, 

3 ноември 2004 година           д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

___________ 
292. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03, 42/03 и 67/04), министерот за образование и нау-
ка донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО  
БИОЛОГИЈА ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Биологија за IV 

година на гимназиско образование (изборни предмети). 
Автори: Олгица Саракинова, Драгица Трајановска и 

Софија Ачковска. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
Бр.11-6257/1                                  Министер, 

3 ноември 2004 година            д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
293. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03, 42/03 и 67/04), министерот за образование и нау-
ка донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ЛОГИКА ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Логика за IV 

година на гимназиско образование (изборни предмети). 
Автор: Виолета Панзова. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
Бр.11-6258/1                                  Министер, 

3 ноември 2004 година            д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
294. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03, 42/03 и 67/04), министерот за образование и нау-
ка донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ ЗА IV ГОДИНА 

НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
(ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Компара-

тивна книжевност за IV година на гимназиско образо-
вание (изборни предмети). 
Автори: Сања Стојменска-Елзесер, Валентина Ми-

ронска-Христовска, Наташа Аврамовска и Лорета Ге-
оргиевска-Јаковлева. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   

 Бр.11-6259/1                                  Министер, 
3 ноември 2004 година            д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

295. 
Врз основа  на член  31-ѓ, став 3 од Законот за  средно-

то образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 
42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ЛИКОВНА УМЕТНОСТ ЗА IV ГОДИНА НА 
ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ) 
1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовна 

уметност за IV  година на гимназиско образование (из-
борни предмети). 
Автор: Данчо Ордев. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3.  Решението да се достави до средните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

 
       Бр. 11-6260/1                                  Министер, 
3 ноември 2004 година             д-р Азиз Положани, с.р. 
            Скопје 

___________ 
296. 
Врз основа  на член  31-ѓ, став 3 од Законот за  средно-

то образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 
42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК (ТРЕТ СТРАНСКИ ЈА-
ЗИК) DELFIN  ЗА  IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО  

ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Германски 

јазик (трет странски јазик) DELFIN за IV година на 
гимназиско образование (изборни предмети). 
Автори: Hartmut Aufderstraβe, Jutta Müller, Thomas 

Storz. 
2. Издавач: МАX HUEBER VERLAG-Германија, 

Дистрибутер: �Просветно дело� Скопје, ул. �Димитрие 
Чуповски� бр. 15. 

3.  Решението да се достави до средните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

 
        Бр. 11-6261/1                                 Министер, 
3 ноември 2004 година             д-р Азиз Положани, с.р. 
             Скопје 

___________ 
297. 
Врз основа  на член  31-ѓ, став 3 од Законот за  средно-

то образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 
42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука  до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ИТАЛИЈАНСКИ  ЈАЗИК (ТРЕТ СТРАНСКИ 
ЈАЗИК) PROGETTO ITALIANO 2 ЗА IV ГОДИНА 
НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Италијански 

јазик PROGETTO ITALIANO 2 (трет странски јазик) за IV 
година на гимназиско образование (изборни предмети). 

 Автор: T. Marin, S. Magnelli. 
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2. Издавач: Edizioni EDILINGUA-Италија, Дистрибутер: 
�Просветно дело� Скопје, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3.  Решението да се достави до средните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила  со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
       Бр. 11-6262/1                                 Министер, 
3 ноември 2004 година            д-р Азиз Положани, с.р. 
            Скопје 

___________ 
298. 
Врз основа  на член  31-ѓ, став 3 од Законот за  средно-

то образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 
42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука  до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ТУРСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА  II  ГОДИНА  

НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
(ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ)  

1. Се одобрува употреба на учебник по Турски ја-
зик и литература за II година на гимназиско образова-
ние (задолжителни предмети). 
Автори: Рана Ѓурел и Зеки Ѓурел. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3.  Решението да се достави до средните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила  со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
        Бр. 11-6263/1                                Министер, 
3 ноември 2004 година             д-р Азиз Положани, с.р. 
             Скопје 

___________ 
299. 
Врз основа  на член  80-ѓ, став 3 од Законот за  ос-

новното образование (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003 и 63/04), министерот за образование и 
наука  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ    

1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовно 
образование за VII одделение. 
Автори: Проф-д-р Богомил Карнаварис, Лаура Хер-

цег, Марија Николовска и Никола Наневски. 
2. Издавач: Издавачка куќа �Македонска искра� од 

Скопје, ул. �Божидар Аџија� бр. 7. 
3.  Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила  со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.   
     Бр. 10-2648/1                                    Министер, 
3 ноември 2004 година             д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

___________ 
300. 
Врз основа  на член  80-ѓ, став 3 од Законот за  ос-

новното образование (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003 и 63/04), министерот за образование и 
наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ    

1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовно 
образование за VIII одделение. 
Автори: Проф-д-р Богомил Карнаварис, Лаура Хер-

цег, м-р Гоце Наневски и Александар Јовановски. 

2. Издавач: Издавачка куќа �Македонска искра� од 
Скопје, ул. �Божидар Аџија� бр. 7. 

3.  Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила  со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.   
     Бр. 10-2647/1                                    Министер, 
3 ноември 2004 година             д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

___________ 
301. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и 
наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК (ТРЕТ СТРАНСКИ ЈА-
ЗИК) PRE INTERMEDIATE NEW HEADWАY ЗА 
IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ  

(ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)  
1. Се одобрува употреба на учебник по Англиски 

јазик (трет странски јазик) PRE INTERMEDIATE NEW 
HEADWAY за IV година на гимназиско образование 
(изборни предмети). 
Автор: John and Liz Soars. 
2. Издавач: Ohford university press, Ексклузивен ди-

стрибутер  Англиски центар ДООЕЛ Скопје, ул. �Град-
ски Зид� блок 3 локал 12. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

 Бр. 11-6618/1           Министер,  
22 ноември 2004 година        д-р Азиз Положани, с.р.  
           Скопје 

___________ 
302. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и 
наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО КЛАСИЧЕН ЈАЗИК (ЛАТИНСКИ ЈАЗИК) ЗА 
IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

(ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)  
1. Се одобрува употреба на учебник по класичен ја-

зик (ЛАТИНСКИ ЈАЗИК) за IV година на гимназиско 
образование (изборни предмети). 
Автор: Љубинка Басотова. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

 Бр. 11-6619/1           Министер,  
22 ноември 2004 година        д-р Азиз Положани, с.р.  
           Скопје 

__________ 
303. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и 
наука донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО КЛАСИЧЕН ЈАЗИК (ЛАТИНСКИ ЈАЗИК НА 
АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК I И II) ЗА IV ГОДИ-
НА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по класичен јазик 

(ЛАТИНСКИ ЈАЗИК на албански наставен јазик I и II) за 
IV година на гимназиско образование (изборни предмети). 
Автор: д-р Сабри Салиу. 
2. Издавач: Друштво за производство, трговија и 

услуги �Чабеј� Невзат и др. ДОО експорт-импорт Тето-
во, ул. �Љубо Божиновски Пиш� бр. 14, Тетово. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

 Бр. 11-6620/1           Министер,  
22 ноември 2004 година        д-р Азиз Положани, с.р.  
           Скопје 

__________ 
304. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и 
наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ ЗА IV ГОДИНА НА ГИМ-
НАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по програмски 

јазици за IV година на гимназиско образование (избор-
ни предмети). 
Автори: д-р Ѓорѓи Јованчевски и Розалинда Стојова. 
2. Издавач: ДОО �Гоцмар� Битола. 
3. Решението да се достави до средните училишта и 

до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

 Бр. 11-6252/1           Министер,  
3 ноември 2004 година        д-р Азиз Положани, с.р.  
           Скопје 

__________ 
305. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и 
наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ ЗА IV ГОДИНА НА ГИМ-
НАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по програмски 

јазици за IV година на гимназиско образование (избор-
ни предмети). 
Автори: д-р Ванчо Чабуковски, Димитар Битраков, 

Андосија Ристова, Борис Попов и Дејан Златковски. 
2. Издавач: Друштво за консултативни услуги, про-

изводство и трговија �Информа�-експорт-импорт ДОО-
ЕЛ Скопје, ул. �Коста Шахов� бр. 8, Скопје. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

 Бр. 11-6253/1           Министер,  
3 ноември 2004 година        д-р Азиз Положани, с.р.  
           Скопје 

306. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и 
наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК И  ЛИТЕРАТУРА  ЗА  IV 
ГОДИНА   НА  ГИМНАЗИСКО   ОБРАЗОВАНИЕ  

(ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Албански 

јазик и литература за IV година на гимназиско образо-
вание (задолжителни предмети). 
Автор: Д-р Аслан Хамити, Д-р Зеќрја Незири и Д-р 

Агим Љека. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
        Бр. 11-7204/1                               Министер, 
16 декември 2004 година         д-р Азиз Положани, с.р. 
             Скопје 

___________ 
307. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и 
наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МЕНАЏМЕНТ ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНА-
ЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Менаџмент 

за IV година на гимназиско образование (изборни 
предмети). 
Автори: Бобек Шуклев и Маја Шуклева. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства  �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила  со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
        Бр. 11-7205/1                               Министер, 
16 декември 2004 година         д-р Азиз Положани, с.р. 
             Скопје 

___________ 
308. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и 
наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА ЗА IV ГОДИНА НА ГИМ-
НАЗИСКО  ОБРАЗОВАНИЕ   (ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТИ) 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Математич-

ка анализа за IV година на гимназиско образование (из-
борни предмети). 
Автор: Никита Шекутковски и Игор Димовски. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства  �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 
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4. Ова решение влегува во сила  со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

3.  Решението да се достави до средните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

 
        Бр. 11-6616/1                               Министер, 
22 ноември 2004 година         д-р Азиз Положани, с.р. 

              Скопје 
        Бр. 11-6615/1                               Министер, ___________ 

310. 22 ноември 2004 година         д-р Азиз Положани, с.р. 
             Скопје Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и 
наука донесе 

___________ 
309. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и 
наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ЕКОНОМИЈА ЗА  IV  ГОДИНА  НА  ГИМНАЗИСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)   Р Е Ш Е Н И Е 1. Се одобрува употреба на учебник по Економија 
за IV година на гимназиско образование (изборни 
предмети). 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА ЗА IV ГОДИНА НА ГИМ-
НАЗИСКО  ОБРАЗОВАНИЕ  (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) Автор: Лиле Дамеска. 

 2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници и наставни средства  �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

1. Се одобрува употреба на учебник по Математич-
ка анализа за IV година на гимназиско образование (из-
борни предмети). 3.  Решението да се достави до средните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. Автор: Костадин Тренчевски, Билјана Крстева, Гли-
гор Тренчевски и Снежана Здравевска. 4. Ова решение влегува во сила  со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници и наставни средства  �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

 
        Бр. 11-6617/1                                Министер, 

3.  Решението да се достави до средните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

22 ноември 2004 година           д-р Азиз Положани, с.р. 
             Скопје 

311. 
Обрасци на Уписниците �НП� и  

членот 21 од Деловникот 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РМ

 �НПР� од Деловникот на Народниот правобранител утврдени со одредбите на
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ Член 5 
7. Се овластува стручната служба на Фондот да 

изготви упатство за примена на оваа одлука. Врз основа на член 32, 34 и 56  став 1 точка 3 од За-
конот за здравственото осигурување (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002 и 31/2003), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на ден 28.02.2005 година, донесе  

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се објави по добивање на согласност од министерот 
за здравство.  

О Д Л У К А                                     Управен одбор 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРО-
ШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ 

                                 Заменик претседател, 
            проф. д-р Магдалена Антова Велевска, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ   Член 1 По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Правилникот за постап-
ката на издавање, за менување, продолжување на важе-
њето и за начинот на водење на евиденцијата на возач-
ките дозволи и дозволите за возач на трактор, како и 
постапката за издавање и начинот на водење на евиден-
цијата за издадените возачки потврди (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 13/2005), направена е техничка грешка 
поради што се дава 

Се врши измена и дополнување на Одлуката за 
утврдување на висината на учеството на осигурените ли-
ца во вкупните трошоци на здравствените услуги и леко-
вите (�Службен весник на РМ� бр. 48/2001 и 52/2001). 

 
Член 2 

После членот 2 од Одлуката се додава нов член 2-а 
кој гласи: 

�Средствата наплатени по основ на учество на оси-
гурените лица со лични средства во вкупните трошоци 
при користење на здравствени услуги и лековите во 
здравствената установа од примарна здравствена за-
штита каде што надоместокот за обезбедените здрав-
ствени услуги се плаќа по капитација не се пресметани 
во надоместокот за капитација. 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА НА ИЗДА-
ВАЊЕ, ЗА МЕНУВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВА-
ЖЕЊЕТО И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕН-
ЦИЈАТА НА ВОЗАЧКИТЕ ДОЗВОЛИ И ДОЗВОЛИТЕ  
ЗА ВОЗАЧ НА ТРАКТОР, КАКО И ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕН-
ЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ВОЗАЧКИ ПОТВРДИ 

Средствата од став 1 на овој член, остануваат во 
здравствената установа.� 

 
 Член 3 
Во членот 3 во точката 4, зборот �постојан� се бри-

ше. 
Се изменува табеларниот дел на член 3 и тоа: збо-

ровите: �вредност на здравствените услуги� се замену-
ваат со зборовите: �здравствени услуги во примарна 
здравствена заштита� и тоа: 

 
   Бр. 171-13859/1              Министер 

 
Здравствени услуги во примарна 
здравствена заштита Партиципација 
- Пломбирање на заб 90,00 
- Вадење на заб 70,00 
- Ендодонска терапија 120,00 
- Останати стоматолошки услуги, освен 
превентивни здравствени услуги 80,00 

8 март 2005 година              за внатрешни работи, 
   Скопје                        Љубомир Михајловски, с.р. 

_______________________________________________ 
  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика  

 
Член 4 

Во член 4 од Одлуката после точка 3 се додаваат 
следните здравствени услуги:  

О Б Ј А В У В А �4. Лабораториски преглед по упат: 
 - Биохемиски                                                         50,00 
1. Стапката на трошоците на живот за месец февру-

ари 2005 година, во однос на месец јануари 2005 
година, е повисока за 0,5%. 

- Микробиолошки                                               100,00 
5. Рентгентски преглед по упат                         100,00 
6. Специјалистички преглед по упат                  50,00 
7. Супспецијалистички преглед по упат            60,00 2. Правото на пораст на платите за месец февруари 

2005 година, во однос на месец јануари 2005 година, за 
работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,25%. 

8. Специјалистички преглед на ЕХО по упат  100,00 
9. Еднодневен третман во физикална медицина 
 и рехабилитација-амбулантски                        50,00�  
                                                          Министер,  
Точката 4 станува точка 10. Стевчо Јакимовски, с.р. 
  
  
   Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


