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 1677. 
м-р Никола Поповски, за министер кој ќе раководи 

со Министерството за финансии, 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот 

на Република Македонија и член 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 17 декември 2004 година, донесе 

м-р Фатмир Бесими, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за економија, 
Садула Дураку, за министер кој ќе раководи со Ми-

нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство,  

О Д Л У К А д-р Владимир Димов, за министер кој ќе раководи 
со Министерството за здравство, ЗА ИЗБОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА Азиз Положани, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за образование и наука, 

 
1. За претседател на Владата на Република Македо-

нија е избран д-р Владо Бучковски. Стевчо Јакимовски, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за труд и социјална политика, 2. За министри кои ќе раководат со одделни мини-

стерства се избрани: Ризван Сулејмани, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за локална самоуправа, Јован Манасијевски, за министер кој ќе раководи со 

Министерството за одбрана, Благој Стефановски, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за култура, Љубомир Михајловски, за министер кој ќе раково-

ди со Министерството за внатрешни работи, Џемали Мехази, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за транспорт и врски и Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, за министер кој ќе 

раководи со Министерството за правда, м-р Зоран Шапуриќ, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање. 

д-р Илинка Митрева, за министер кој ќе раководи 
со Министерството за надворешни работи, 
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3. За министри без ресор се избрани: 
Радмила Шекеринска,  
Муса Џафери, 
Минчо Јорданов и 
Владо Поповски. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

         Бр. 07-5101/1                          Претседател 
17 декември 2004 година      на Собранието на Република 

        Скопје                                 Македонија, 
               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
1678. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13.12.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСЕАНС ЛИСТА  
НА НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ ФУНКЦИИ   

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува Пресеанс листа на носи-
тели и функции  во Република Македонија. те на јавн

   
Член 2 

Пресеанс листата од член 1 на оваа одлука ги опфа-
ќа следните носители на јавни функции:  

1. Претседател на Република Македонија. 
2. Претседател на Собранието на Република Маке-

донија. 
3. Претседател на Владата на Република Македонија. 
4. Претседател на Уставниот суд на  Република Ма-

кедонија. 
5. Претседател на Врховниот суд на Република Ма-

кедонија. 
6. Претседател на Републичкиот судски совет. 
7. Јавен обвинител на Република Македонија. 
8. Народен правобранител на Република Македонија. 
9. Поранешни претседатели на Република Македо-

нија. 
10. Потпретседатели на Собранието на Република 

Македонија (пресеанс, според бројот на пратениците на 
политичката партија на која припаѓа потпретседателот). 

11. Заменици претседатели на Владата на Републи-
ка Македонија (пресеанс, според редослед во  Влада). 

12. Министри во Владата на Република Македонија: 
- Министер за надворешни работи;  
- Министер за одбрана; 
- Министер за внатрешни работи; 
- Министер за правда ; 
- Министер за финансии;  
- Министер за економија; 
- Министер за земјоделство, шумарство и водосто-

панство;  
- Министер за здравство; 
- Министер за образование и наука; 
- Министер за труд и социјална политика; 
- Министер за локална самоуправа; 
- Министер за култура; 
- Министер за транспорт и врски; 
- Министер за животна средина и просторно плани-

рање;  
- Министер без ресор. 
13. Гувернер на Народна банка на Република Маке-

донија. 
14. Лидери на политички партии застапени во Со-

бранието на Република Македонија (според бројот на 
пратениците на политичката партија  во Собранието). 

15. Началник на Генералштабот на Армијата на Ре-
публика Македонија. 

16. Народни херои (пресеанс, според азбучниот ред 
на презимето). 

17. Поранешни претседатели на Собранието на Ре-
публика Македонија. 

18. Поранешни претседатели на Владата на Репуб-
лика Македонија. 

19. Претседател на МАНУ. 
20. Поглавари на верските заедници во Република 

Македонија (согласно Уставот). 
21. Јавен правобранител на Република Македонија. 
22. Градоначалник на град Скопје.  
23. Координатори на Пратенички групи во Собра-

нието на Република Македонија (според бројот на пра-
тениците во Собранието на политичката партија на    
која припаѓа координаторот). 

24. Претседатели на комисии во Собранието на Ре-
публика Македонија (според бројот на пратениците во 
Собранието на пол. партија на која припаѓа претседате-
лот на Комисијата). 

25. Пратеници во Собранието на Република Маке-
донија (според бројот на пратениците во Собранието 
на пол. партија на која припаѓа пратеникот). 

26. Заменици министри во министерствата на Вла-
дата на Република Македонија. 

27. Претседател на Комисија за односи со верските 
заедници и религиозни групи. 

28. Ректори на универзитети. 
29. Генерален секретар на Собранието на Републи-

ка Македонија. 
30. Генерален секретар на Кабинетот на Претседа-

телот на Република Македонија. 
31. Генерален секретар на Владата на Република 

Македонија. 
32. Државни секретари во министерствата на Вла-

дата на Република Македонија. 
33. Секретар на Секретаријатот за законодавство. 
34. Директори на Агенции. 
35. Директори на Заводи. 
36. Директор на Државен архив на Република Маке-

донија. 
3
 

7. Државни советници.  
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".  

  Бр. 23-4609/1                   Заменик на претседателот 
13 декември 2004 година          на Владата на Република 

      Скопје                                        Македонија, 
                                            Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
1679. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот 
за правата, обврските и одговорностите на органите на 
државната власт во поглед на средствата во државна 
сопственост што тие ги користат и располагаат (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 61/02), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
13.1 .2004 година, донесе 2

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН 
ИМОТ-ДЕЛОВЕН ПРОСТОР  

Член 1 
Недвижниот имот � деловен простор, што се наоѓа 

на К.П. бр. 11485 КО Центар 1 во површина од 189м2, 
лоцирана на ул. �Коле Неделковски� бр. 52 во Скопје, 
сопственост на Република Македонија со запишани 
права во Имотен лист бр. 47276 и земјиште под зграда 
во површина од 223м2, со запишани права на Република 
Македонија во Имотен лист бр. 9314, се дава на користе-
ње на ЈЗУ Психијатриска болница �Скопје� � Скопје. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

       Бр. 23-4314/1                   Заменик на претседателот 
13 декември 2004 година        на Владата на Република     
          Скопје                                        Македонија, 
                                             Јован Манасијевски, с.р. 

__________ 
1680. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  СТАТУТ НА ЈУ 
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА КИЧЕВО 
 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Киче-
во, донесен од страна на Управниот одбор на Јавната 
установа на седницата одржана на 28.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-1536/2                                 Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                        

__________ 
1681. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Дебар број 
0101-197/3, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 25.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4806/2                                Министер, 

30 ноември 2004 година       Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                          

__________ 
1682. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА �ЈОСКО ИЛИЕВСКИ�  

КУМАНОВО 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа �Јоско Илиев-
ски� Куманово, број 4982, донесена од Управниот од-
бор на Јавната установа, на седницата одржана на 
25.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4830/2                                  Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                       

__________ 
1683. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРОБИШТИП 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Пробиштип, 
број 02-248/2, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 22.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4833/3                                 Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                          

__________ 
1684. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА РАДОВИШ 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Радовиш број 
02-1994/2, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 26.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4839/2                                 Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                       

__________ 
1685. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕЛЧЕВО 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Делчево број 
02-304, донесена од Управниот одбор на Јавната уста-
нова, на седницата одржана на 25.10.2004 година. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник  на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 10-4850/2                                Министер, 

30 ноември 2004 година       Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                          

__________ 
1686. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Гевгелија број 
02-2701/3, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 28.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4859/2                                 Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                       

__________ 
1687. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВЕЛЕС 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Велес број 03-
2341/1, донесена од Управниот одбор на Јавната уста-
нова, на седницата одржана на 26.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4860/2                                  Министер,  

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                           

__________ 
1688. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Свети Николе 
број 01-2017/5, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 29.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4868/2                               Министер, 

30 ноември 2004 година       Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                          

__________ 
1689. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КАВАДАРЦИ 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Кавадарци број 
02-2563/3, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 28.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4869/2                                Министер, 

30 ноември 2004 година      Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                        

__________ 
1690. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВИНИЦА 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Виница, број 
0202-392/4, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 29.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4871/4                                  Министер,  

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                           

__________ 
1691. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ОХРИД 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Охрид број 01-
260, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, 
на седницата одржана на 28.10.2004 година. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник  на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 10-4872/2                                   Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                           

__________ 
1692. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Неготино, број 
02-1851/1, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 27.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4874/2                                  Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                       

__________ 
1693. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУМИЦА 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Струмица, број 
02-6912/5, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 26.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4878/2                                  Министер,  

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                           

__________ 
1694. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА  ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Битола број 02-
699/3, донесена од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на 26.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4879/2                                 Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                      

__________ 
1695. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа на град Скопје 
број 02-850/3, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 28.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4889/2                                  Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                        

__________ 
1696. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КОЧАНИ 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Кочани, број 
0101-364, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 28.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4892/2                                  Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                            

__________ 
1697. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Струга, број 01-
406/2, донесена од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на 29.10.2004 година. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник  на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 10-4894/3                                  Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                           

__________ 
1698. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БЕРОВО 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Берово број 02-
1342, донесена од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на 02.11.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-4982/4                                 Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                        

__________ 
1699. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ТЕТОВО 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Тетово број 01-
3535/3, донесена од Управниот одбор на Јавната уста-
нова, на седницата одржана на 01.11.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-5015/2                               Министер,  

30 ноември 2004 година       Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                            

__________ 
1700. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА РЕСЕН 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Центар за 
социјална работа Ресен, број 02-316/3, донесена од 
Управниот одбор на Јавната установа, на седницата 
одржана на 02.11.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-5021/4                                Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                           

__________ 
1701. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА  ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА МАКЕДОНСКИ БРОД 

 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Македонски 
Брод број 02-851/2, донесена од Управниот одбор на 
Јавната установа, на седницата одржана на 11.11.2004 
година. 

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

 
  Бр. 10-5155/2                                  Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                       

__________ 
1702. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРУШЕВО 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Крушево број 
02-140/3, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 25.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-5201/2                                  Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                      

__________ 
1703. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРИЛЕП 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Прилеп број 02-
1065/3, донесена од Управниот одбор на Јавната уста-
нова, на седницата одржана на 28.10.2004 година. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник  на Републи-
ка Македонија�.  

  Бр. 10-5277/3                                  Министер, 
30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 

      Скопје                     
__________ 

1704. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Гостивар број 
02-1203/1, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 28.10.2004 година. 

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

 
  Бр. 10-5326/2                                   Министер, 

30 ноември 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 
      Скопје                            

__________ 
1705. 
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за заштита 

на потрошувачите ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 38/2004), министерот за економија во сог-
ласност со министерот за здравство,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СВОЈСТВАТА НА ДЕТСКИТЕ ИГРАЧКИ 
ШТО СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат  механичките, 

физичките, хемиските, електричните и хигиенските 
својства на детските играчки при пуштањето во промет 
(во ачки).  натамошниот текст: игр

                                        
Член 2 

Производи кои не се сметаат како играчки се: 
1. Новогодишни и божиќни декорации; 
2. Детални  пропорционални (сразмерни) модели за 

возрасни собирачи; 
3. Опрема наменета за колективно користење на 

игралишта; 
4. Спортска опрема;  
5. Опрема наменета за користење во длабока вода;  
6. Народни кукли,  декоративни кукли и други 

слични производи за возрасни собирачи;  
7. "Професионални играчки" поставени на јавни ме-

ста (шопинг центри, станици и други); 
8. Сложувалки со повеќе од 500 делчиња или без 

слика, наменети за специјалисти; 
9. Воздушни пушки и воздушни пиштоли;  
10. Огномети, вклучувајќи и ударни каписли со 

исклучок на ударните каписли посебно дизајнирани за 
употреба во играчки; 

11. Прачки и катапулти; 
12. Сетови на стрелци со метални врвови;  
13. Електрични фурни, пегли или други функцио-

нални производи кои работат при номинален напон кој 
надминува 24 волти;  

14. Производи кои содржат грејни елементи наме-
нети за употреба под надзор на возрасен во наставни 
цели; 

15. Возила со мотори на согорување;  
16. Играчки - парни машини; 
17. Велосипеди дизајнирани за спорт или за патува-

ње на јавен автопат; 
18. Видео играчки кои може да се поврзат на видео 

екран, кои работат при номинален напон кој надминува 
24 волти; 

19. Модел на бебе -манекен; 
20. Верни репродукции на вистински огнени оруж-

ја; и 
21. Моден накит за деца. 
 

Член 3 
Играчките, нивните составни делови и било кои од-

воени делови на играчките кои се наменети за користе-
ње на деца помали од 36 месеци треба  да ги исполну-
ваат следните својства: 

- да бидат дизајнирани и изведени на начин така 
што да биде  минимизиран ризикот од физичка повреда 
кој би можел да биде предизвикан со движење на нив-
ните делови; 

- да не бидат шилести ниту да имаат остри или на-
забени рабови со кои можат да се повредат  децата; 

- да бидат добро измазнети или превлечени со лак, 
односно со лак- бои;  и  

- да бидат со димензии кои ќе го спречат нивното 
голтање и/или вдишување, односно не треба да бидат 
пократки од седум сантиметри. 

 
Член 4 

Покрај својствата од член 3 на овој правилник, 
играчките треба да ги имаат и следните физички и ме-
ханички својства:  

- играчките и  нивните делови  ако се фиксни нив-
ните котвишта треба да имаат потребна механичка си-
ла, каде што е тоа потребно, како и стабилност  за да ги 
издржат стресовите на кои што се изложени за време 
на користењето без да се скршат или да станат подлож-
ни на искривување; 

- играчките, нивните делови и амбалажата во која 
се спакувани не треба да претставуваат ризик за загу-
шување или  задушување; 

- играчките наменети за користење во плитка вода 
кои имаат способност за носење или поддржување на 
децата во водата треба да се дизајнирани и изведени за 
да го намалат колку што е можно повеќе ризикот од за-
губа на пловноста на играчката и загуба на потпората 
која му се пружа на детето; 

- играчките во кои е возможно да се влезе внатре и 
кои со тоа претставуваат ограден простор треба да има-
ат  средства за излез кои  корисниците на играчката  
можат  лесно  да ги отворат од внатрешната страна; 

- играчките кои при користењето бараат од корис-
ниците мобилност треба да имаат систем за кочење кој 
одговара на типот на играчката и е пропорционален на 
кинетичката енергија која се развива од неа. Таквиот 
систем треба на корисникот да му биде лесен за упра-
вување без ризик од исфрлање или физичка повреда на 
корисникот или на трети лица; 

- формата и составот на проектилите и кинетичката 
енергија што тие можат да ја развијат кога се испалени 
од играчка дизајнирана за таа намена, треба да бидат 
такви што нема да постои ризик од физичка повреда на 
корисникот или на трети лица; 

- играчките кои содржат грејни елементи треба да 
бидат така изработени за да се осигура дека максимал-
ната температура на било која достапна површина при 
допир не предизвикува изгореници и дека течностите и 
гасовите кои се содржат во играчката не достигнуваат 
температури или притисоци кои се такви што при нив-
но истекување од играчката, може да предизвикаат из-
гореници, опекотини или други физички повреди. 
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Член 5 
Играчките не треба да имаат својство на запаливост 

и треба да бидат составени од материјали кои: 
- не горат ако се директно изложени на пламен или 

искра или друг потенцијален извор на оган; или  
- не се лесно запаливи (пламенот изгаснува со ис-

чезнување на причинителот на оган); или  
- и да се запалат, горат пополека и се со ниска стап-

ка на ширење на пламенот; или 
- без оглед на хемискиот состав на играчката, имаат 

својство да го забават процесот на горење и не смеат да 
предизвикаат ризик од палење на други материјали ко-
рис рачката. тени во иг                

Член 6 
Играчките кои од причини суштински за нивно 

функционирање содржат опасни супстанции, особено 
материјали и опрема за хемиски експерименти, склопу-
вање на модели, пластични или керамички летви, емај-
лирачки, фотографски или слични активности, не треба 
да содржат супстанции или препарати кои може да се за-
пал агуба на незапаливи испарливи компоненти. ат при з             

Член 7 
Играчките не смеат да бидат експлозивни или да 

содржат елементи или супстанции кои можат да експ-
лодираат  кога се користат како што е предвидено во 
чле  5 од овој правилник.  н 

Член 8 
Играчките, не треба да имаат својство и да содржат 

такви супстанции или препарати кои, кога се мешаат, 
може да експлодираат при хемиска реакција, при загре-
вање, кога се мешаат со оксидирачки супстанции и кои 
содржат испарливи компоненти кои се запаливи во воз-
дух и се подложни да формираат запалива или експло-
зив а мешавина од пареа - воздух.  н

 
Член 9 

Боите што се употребуваат за бојосување на играч-
ките не треба да преминуваат од играчките во  3%- тен 
раствор на  оцетна киселина за време од 24 часа на тем-
пература од 20± 2оС  или во симулираните раствори  за 
плунка и пот т.е не треба да испуштаат концентрација 
на тешки метали во 1 литар раствор поголема од: 0,2 
mg за антимон, 0,1 mg за арсен, 25,0 mg за бариум, 0,6 
mg  кадмиум, 0,3 mg хром, 0,7 mg олово, 0,5 mg жива, 
5, 0 mg селен. (модел на раствор од плунка се прави со 
растоварање на 4,2 g Na HCO3, 0,5 g NaCl, 0,2 g K2CO3 
и 30,0 mg NaNO2 во 1 литар дестилирана вода. pH вред-
носта на растворот треба да биде 9,0); (модел на рас-
твор од пот се прави со растварање на 4,5 g NaCl, 0,3 g 
Na2SO4,  0,3 g KCl, 0,4 g NH4Cl, 3,0 g млечна киселина 
и 0,2 g уреа во 1 литар дестилирана вода, pH вредноста 
на растворот мора да биде 5,0). 

 
Член 10 

Боите што се употребуваат  за бојосување на детски 
играчки  треба цврсто да се залепени за подлогата на 
играчката, треба да бидат без миризба и не треба да се 
симнуваат под дејство на пот и плунка, при триење со 
сув памук и со памук навлажен со раствор на сапун, 
потоа во текот на играта, при  миење со раствори на са-
пун  топла вода или при дезинфицирање.   во  

Член 11 
Електричните играчки не треба да се напојуваат со 

електрицитет со номинален напон кој надминува 24 
волти и ниту еден дел на играчката може да надмине 
24 волти. 
Делови на играчките кои се поврзани на, или може 

да дојдат во контакт со извор на електрицитет кој може 
да предизвика електричен шок, заедно со каблите или 
други проводници низ кои електицитетот се спроведу-
ва до таквите делови, треба да бидат прописно изоли-
рани и механички заштитени за да се спречи ризик од 
таков шок. 

Електричните играчки  треба да бидат така дизајни-
рани и изведени за да се осигура дека максималните 
температури кои ги постигнуваат сите директно до-
стапни површини  не се такви за да предизвикаат изго-
рен ри допир. ици п        

Член 12 
Играчките треба да бидат дизајнирани и произведе-

ни во поглед на исполнување на барањата за хигиена и 
чистота за да се избегне било каков ризик од инфекци-
ја, болест и контаминација. 
Играчките за деца на возраст до 1 година треба да 

бидат изработени од материјал што може да се дезин-
фицира, односно изврие, со тоа што играчката при тоа 
да не го менува квалитетот. Тие играчки треба да бидат 
изработени така што децата да не можат да ги голтнат 
и да ги стават во нос или во уво. 
Влакненцата од играчките и косата на куклите не 

смеат да отпаѓаат при затресување, чешлање, извлеку-
вањ  некоја друга постапка. е или при

                
Член 13 

Металните играчки не треба да содржат олово и 
цинк ниту легура што содржи повеќе од 1% олово. 
Одредбата од став 1 на овој член во поглед на цинкот 

не се однесува на моделите на автомобили- играчки. 
За лемење на метални играчки не треба да се употре-

був  легура на калај која содржи повеќе од 10% олово. а
 

Член 14 
Играчките изработени од текстил не треба да содржат: 
- текстил што содржи повеќе од  0,01 g антимон, 

сметајќи на површина од 100 см2; 
- ткаенини, конец и плетиво што се обработени со 

оловни или живини соли; и  
- ткаенини полнети со струганица или волна. 
Одредбата од став 1 на овој член се однесува и за 

играчките изработени од хартија, перје или сличен ма-
теријал.                                                          

Член 15 
Играчките изработени од кожа или крзно треба да 

се од кожа или крзно што претходно било подложено 
на сува стерилизација на температура од 140оС за вре-
ме од три часа, односно на температура од 180оС за 
време од еден час.                                                       

Член 16 
Играчките изработени од стакло, порцелан, керами-

ка или глина не треба да се пуштаат во промет.  
По исклучок од став 1 од овој член скокалчиња и 

украсни предмети (украси за елки, разни фигури и сл.) 
можат да се изработуваат од полно стакло кое при игра 
тешко се крши.                                                      

Член 17 
Играчките изработени со употреба на пиротехнич-

ки материјали од кои децата можат во игра да се повре-
дат, како и играчките изработени од живин роданид, не 
треба да се пуштаат во промет.                                                                       

Член 18 
Играчките изработени од восок или сличен матери-

јал што служи за моделирање не треба да содржат рас-
творувачи ниту смекнувачи штетни за здравјето, како 
ни состојки што отпушаат бои, односно материи наве-
дени во член 9  на овој правилник.                                                           

Член 19 
Играчките што при играта се ставаат во уста и 

играчките за деца на возраст до 1 година треба да би-
дат пакувани во посебна, затворена амбалажа. 

          
Член 20 

Играчките и нивните пакувања треба да бидат озна-
чени  на начин кој ќе го привлече потполно и ефектив-
но вниманието на децата или на возрасните лица под 
чиј надзор се децата и да содржат јасно читливи преду-
предувања за ризиците присутни при нивното користе-
ње, како и за начин на избегнување на таквите ризици.  
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На пакувањето на играчките од став 1  на овој член 
треба да стои ознака: "Предупредување: Само за деца 
на возраст што ќе ја определи производителот.  Да се 
користи под надзор на возрасен". 

Член 21 
Играчките што не се наменети за деца помали од 36 

месеци, а можат да бидат опасни, треба да имаат пре-
дупредување: "Несоодветни за деца помали од 36 месе-
ци" или "Несоодветни за деца под 3 години".  Особено следните играчки се сметаат како хемиски: 

сетови за хемија, пластични сетови за вградување, ми-
нијатурни работилници за керамика, емајлирање или 
фотографија и слични играчки.    

Играчките од став 1 на овој член треба да имаат 
упатство за употреба кое ќе содржи и предупредување 
за можните ризици при употребата на играчките.     

Член 25 Член 22 
Играчките-лизгалки и скејтборди за деца на амбала-

жата треба да имаат ознака: "Предупредување: Треба 
да се носи заштитна опрема." 

Играчките лизгалки, обесени лулашки и карики, 
трапези, јажиња и слични играчки прицврстени на по-
пречна греда треба да бидат пропратени со упатство  за 
периодично проверување и одржување на главните де-
лови (висечки делови, делови за прицврстување, котви-
шта, и др.) за да се спречи пад или превртување. Упат-
ството треба да содржи и инструкција за склопување 
на играчката, при што особено да се укаже на оние де-
лови кои може да претставуваат опасност  доколку таа 
не е

Играчките од став 1 на овој член  треба да бидат про-
пратени со упатства - инструкции за употреба кои треба 
да содржат напомена дека играчката треба да се користи 
претпазливо и е потребна голема вештина, со што ќе се 
избегнат падови или судири кои би предизвикале повре-
да на корисникот или трети лица, како и да се наведе 
препорачаната заштитна опрема (шлемови, ракавици, 
штитници за колена, штитници за лактови, и друго).  

 склопена правилно.                                                        
Член 23  

Член 26 Функционалните играчки кои се користат на ист на-
чин како и соодветните модели на уреди или инстала-
ции наменети за возрасни, на нивните амбалажи  треба 
да содржат предупредување, на пример: "Да се користи 
под директен надзор на возрасен". 

Играчките од член 4 став 1 алинеја 3 од овој правил-
ник наменети за користење во вода треба да  имаат пре-
дупредување: "Да се користат само во вода во која дете-
то е во длабочина соодветно на неговата висина и под 
над ор" и упатство за употреба дадено на пакувањето.  з Играчките од став 1 на овој член  треба да бидат 

пропратени со упатства за употреба, како и со мерките 
на претпазливост кои треба да ги превземе корисникот, 
како и предупредување дека со непревземањето на тие 
мерки на претпазливост би се изложил корисникот на 
опасности поврзани со примената на производот  на 
кого играчката му е соодветен модел или имитација.  

Член 27 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нуваат да важат одредбите за детските играчки од чле-
новите 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99 и 100 од Правилникот за условите во поглед 
на здравствената исправност на предметите за општа 
употреба што можат да се пуштаат во промет (�Служ-
бен

 
Член 24  лист на СФРЈ� бр. 26/83).                                                                                                              Хемиските играчки кои содржат опасни супстанции 

или препарати треба да  имаат предупредување за опас-
ната природа на овие супстанции и препарати и индика-
ција за мерките на претпазливост што треба да ги прев-
земе корисникот за да ги избегне опасностите поврзани 
со нив, специфицирани според типот на играчката и тре-
ба да содржат упаство за пружање прва помош во случај 
на сериозни несреќи кои се резултат на користењето на 
овој тип на играчки, како и  напомена дека мора да се 
чуваат вон дофат на многу мали  деца.  

Член 28 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Ма едонија" . к 

    Бр. 10-4615/8                             Бр. 10-9186/1 
12 ноември 2004 година           18 ноември 2004 година 

           Скопје                                        Скопје 
      Министер,                                    Министер, 

С тевчо Јакимовски, с.р.               Реџеп Сељмани, с.р.  
 
 1706.  
 
 

 
 

Врз основа на член 4 став 2 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на 
царинските квоти (�Службен весник на Република Македонија� бр. 29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Мини-
стерството за економија објавува 

 
  
 
 

 НА СТОКИ ЗА КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЦАРИНСКИ КВОТИ КОИ СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ ПО ПАТ 
Л И С Т А 

НА АУКЦИЈА ЗА 2005 ГОДИНА 
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          Бр. 10-8400/1                                   Министер за економија, 
17 декември 2004 година                                             Стевчо Јакимовки, с.р. 
              Скопје 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

  
 
 
 

1707. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на 

царинските квоти (�Службен весник на Република Македонија� бр. 29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Мини-
стерството за економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2005 година, за кои ќе се користи 
принципот на распределба �прв дојден, прв корисник� (first come, first served) и тоа   

Л И С Т А 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА  

(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
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НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ   
 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА  
 (КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ) 

Л И С Т А 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Л И С Т А
 НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА  
 МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА  
 (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
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 НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДН
ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА П

ТРГОВСКИ ПОВ
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ ПО ПОТ

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТ
СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ

ПОЛУГОД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
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НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД  РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА КОИ 
СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВО РАМКИТЕ НА 

ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА 

Л И С Т А

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД  РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА КОИ СЕ НА 
КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО 

ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА  
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 Л И С Т А

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД  УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ  
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 НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД  РОМАНИЈА КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО 

ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ  

 Л И С Т А

 
 ОД 2005 ГОДИНА   
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           Бр. 10-8400/2                                   Министер за економија, 
 17 декември 2004 година                                             Стевчо Јакимовки, с.р. 
               Скопје 
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1708. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Плевење - Оп-
штина Богомила. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Плевење, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  

   Бр. 09-8277/1                               Директор, 
14 декември 2004 година         Бисера Јакимовска, с.р. 

       Скопје 
_______________________________________________ 
 
ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
 

40. 
Врз основа на член 142 став 3 од Законот за здрав-

ствена заштита (�Службен весник на РМ� бр. 38/91, 
46/93, 55/95 и 10/2004), Собранието на Фармацевтската 
Комора на седницата одржана на ден 25.10.2004 година 
го донесе следниов 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВААТ  ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ И 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ  ПОД ЧИЈ НАДЗОР  
СЕ СПРОВЕДУВА ПРИПРАВНИЧКИОТ СТАЖ 

 
I. Предмет на уредување  

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат поблиските крите-

риуми што треба да ги исполнуваат задравствените 
установи во кои се спроведува приправничкиот стаж, 
како и критериумите што треба да ги исполнуваат  
здравствените работници под чиј надзор се спроведува 
приправничкиот стаж на здравствените работници со 
завршен Фармацевтски факултет. 
Приправничкиот стаж се спроведува врз основа на 

утврдени план и програма согласно закон. 
 
II. Критериуми што треба да ги исполнуваат  

здравствените установи  
Член 2 

Здравствените установи во кои се спроведува при-
правничкиот стаж, покрај просторот, опремата и када-
рот за вршење на дејноста, треба да имаат и простор за 
едукација и соодветна опрема, и кадар за спроведување 
на програмата за приправничкиот стаж.  

 
Член 3 

Здравствените установи, кои ги исполнуваат крите-
риумите од член 2 од овој Правилник во кои може да 
се спроведува приправничкиот стаж, ги определува 
Министерството за здравство по предлог на Фармацев-
тската комора.  
Предлог за избор на здравствените установи врз ос-

нова на критериумите и доставената документација, ги 
врши Управниот одбор на Фармацевтската Комора по 
претходно доставените барања од здравствените уста-
нови, за спроведување на приправнички стаж. 
Здравствените установи се предлагаат за време од 

пет години, со право за повторно определување. 

III. Критериуми што треба да ги исполнуваат  
здравствените работници  

Член 4 
Здравствените работници под чиј надзор се спрове-

дув  приправничкиот стаж се ментор и едукатор. а 
Член 5 

Менторот е здравствен работник кој го организира и 
следи спроведувањето на планот и програмата за при-
правничкиот стаж на здравствените работници со завр-
шен фармацевтски факултет (во натамошниот текст: ста-
жанти) и обезбедува дополнителни активности во случај 
стажантот да не успее да постигне задоволителен степен 
во својот напредок во текот на приправничкиот стаж. 
Менторот има улога на водач на стажантот во пери-

одот на практичната обука.  
М енторот може да води најмногу 5 стажанти. 

Член 6 
Едукатор е здравствен работник кој ги спроведува 

пооделните дисциплини и вештини од планот и програ-
мата за приправничкиот стаж и се грижи за индивиду-
алната едукација на стажантите. 
Едукаторот ги едуцира стажантите и е одговорен за 

спроведувањето на делот од приправничкиот стаж за 
кој е определен.  

Член 7 
Менторот треба да исполнува следниве критериуми: 
- одлично познавање на основните вештини дефини-

рани во Програмата за приправнички стаж, знаење и упо-
треба на литература поврзана со едукација и оценување, 

- соодветни постдипломски или специјалистички 
квалификации во професијата, 

- при првата апликација кандидатот да нема повеќе 
од 60 години, 

- да има доказ за заснован работен однос на неопре-
делено време,  

- доказ за учество во тимска работа, 
- учество на работилници и курсеви посветени на 

учење и практична работа, 
- да има сертификат за континуирана фармацевтска 

едукација издаден од Фармацевтски факултет, на секој 
три години. 

Член 8 
Едукаторот треба да ги исполнува следниве крите-

риуми: 
- три години искуство во фармацевтската дејност од 

добивањето на лиценца за работа, 
- при првата апликација кандидатот да нема повеќе 

од 60 години, 
- да има доказ за заснован работен однос на неопре-

делено време, 
- доказ за учество во тимска работа, 
- учество на работилници и курсеви посветени на 

учење и практична работа, 
- да има сертификат за континуирана фармацевтска 

едукација издаден од Фармацевтски факултет, на секој 
три години. 

Член 9 
Здравствените работници (ментор и едукатор) под 

чиј надзор се спроведува приправничкиот стаж, ги 
определува Министерството за здравство по предлог 
на Фармацевтската комора. 
Предлог за изборот на здравствените работници врз 

основа на критериумите и документацијата, ги врши 
Управниот одбор на Фармацевтската Комора по прет-
ходно доставените барање од здравствените работни-
ци, за спроведување на приправнички стаж. 
Менторот и едукаторот се предлагаат за време од 

три години, со право за повторно определување.   
IV. Преодни и завршни одредби  

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на РМ", а ќе се обја-
ви по добиената согласност од Министерот за здравство.  

                               Фармацевтска комора, 
          Проф. д-р Лидија Петрушевска Този, с.р. 
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41. 
Врз основа на член 144 став 3 од Законот за здрав-

ствена заштита (�Службен весник на РМ� бр. 38/91, 
46/93, 55/95 и 10/2004), Собранието на Фармацевтската 
Комора на седницата одржана на ден 25.10.2004 година 
го донесе следниов 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ 
НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ЗА СОСТАВОТ НА ИС-
ПИТНИТЕ КОМИСИИ И ОБРАСЦИТЕ НА УВЕРЕ-
НИ  ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ И ЛИЦЕНЦА Е 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат начинот и постап-

ката за полагање на стручниот испит и составот на ис-
питните комисии, кои го полагаат здравствените работ-
ници со завршен Фармацевтски факултет заради доби-
вање на лиценца за работа, како и обрасците на увере-
нието за положен стручен испит и лиценца.  

Член 2 
Полагањето на стручниот испит го спроведува Фар-

мацевтската комора преку испитна Комисија. 
Испитната Комисија од став 1 на овој член ја форми-

ра Претседателот на Фармацевтската Комора, на почето-
кот  секој испитен рок утврден со овој правилник. на 

Член 3 
Членови на Испитната комисија се: 
- 1 наставници од Фармацевтскиот факултет, со на-

учен степен доктор на фармацевтски науки, 
- 1 дипломиран фармацевт, специјалист со работно 

искуство повеќе од 5 години (ментор), 
-  1 дипломиран правник. 

Член 4 
Кандидатот кој го објавил приправничкиот стаж, 

при поднесувањето на барањето за полагање на  струч-
ниот  испитот  приложува: 

- пријава за полагање на испитот, 
- уверение за завршен Фармацевтски факултет, ори-

гинал или фотокопија заверена кај нотар, решение за 
нострифицирана диплома согласно закон, оригинал 
или фотокопија заверена кај нотар, 

- доказ за завршен приправнички стаж, 
- потврда за уплатени средства. 
Со пријавувањето кандидатот добива програма за 

подготовка,  со прилог литература според која се спро-
ведува испитот. 

Член 5 
Пријавата за полагање на стручниот испит се под-

несува до Фармацевтската Комора во следниве рокови: 
- од 01.02 - 15.02, за мартовски испитен рок, 
- од 01.05 - 15.05, за јунски испитен рок, 
- од 01.09 - 15.09, за октомвриски испитен рок, 
- од 01.11 - 15.11, за декемвриски испитен рок. 
Стручниот испит се полага во термини во испитни-

те рокови за кои кандидатот писмено се известува.  
Член 6 

Стручниот испит се состои од практичен и теорет-
ски дел. 
Практичниот дел од испитот се состои во проверка 

на практичните вештини и се изведува во два дена. 
Доколку кандидатот успешно го положи практич-

ниот дел, се јавува на полагање на теоретскиот дел од 
испитот. 
Теоретскиот дел од испитот се спроведува по пис-

мен пат, кој го спроведува Испитната Комисија од член 
3 од овој правилник.  

Член 7 
За спроведувањето на стручниот испит се води за-

писник. 
Член 8 

Стручниот испит се смета за положен доколку кан-
дидатот ги положи и практичниот и теоретскиот дел. 
Резултатите од испитот ги соопштува Претседате-

лот на испитната Комисија на денот на полагањето на 
теоретскиот дел. 

Член 9 
Кандидатот кој нема да го положи стручниот испит 

може да се пријави на повторно полагање после две ис-
питни сесии. 

Член 10 
На кандидатите кои успешно го положиле стручни-

от испит, Комората им издава уверение за положен 
стручен испит на образец кој е составен дел на овој 
правилник. 
Уверението за положен стручен испит е со димензии 

30X21 цм. и содржи текст: Република Македонија; под 
него, Фармацевтска комора на Македонија, а под него 
десно место за: број, дата и место; под него стои текстот: 
Врз основа на член --- од Правилникот за  начинот и по-
стапката за полагање на стручниот испит, за составот на 
испитните комисии и обрасците на уверение за положен 
стручен испит и лиценца (�Службен весник на РМ� 
бр.)Фармацевтската комора на Македонија го издава 
следново; под него во средина стои текст: Уверение; под 
него место за впишување на презиме, татково име и име 
на дипломираниот фармацевт; па следи текст: следи ро-
ден на ден, месец, година и место на раѓање; па следи 
Република; па следи ден, месец и година со простор на 
впишување на податоци и текстот: полагаше стручен ис-
пит пред испитна комисија при Фармацевтската комора 
на Македонија. Под него во нов ред стои Според оцен-
ката на испитната комисија кандидатот и текстот: го по-
ложи стручниот испит. Долу десно стои текстот Претсе-
дател на испитна комисија, и под тоа празен простор за 
потпис на претседателот на комисијата, а долу лево стои 
Претседател на комора и под него празен простор за 
потпис  на претседател на Комората. 
Комората води евиденција за полагањето и резулта-

тите од стручните испити и издадените уверенија за 
положен стручен испит.  

Член 11 
На кандидатите кои имаат уверение за положен 

стручен испит, Комората им издава лиценца за работа 
на образец кој е составен дел на овој правилник. 
Лиценцата се издава на образец кој е составен дел на 

овој правилник. Лиценцата се издава на образец кој има 
форма со димензии 25X35цм. Лиценцата од горе надоле 
содржи: на средината стои текстот: Република Македони-
ја;под него стои: Фармацевтска комора на Македонија; 
потоа следи  на средина текстот: Лиценца;под него стои 
текстот: име, татково име,презиме со место за внесување 
на податоците; па следи текстот лиценцата се издава врз 
основа на приложената документација и податоците содр-
жани во регистарот за лиценци во Фармацевтската комо-
ра на Македонија, па следи регистерски број и датум со 
простор за впишување на бројот на лиценцата и денот на 
издавање; потоа следи од лева страна претседател на ко-
мора со место за потпис; од десна страна претседател на 
комисија за лиценцирање; и во средина стои место за пе-
чат а Фармацевтската комора.  н 

Член 12 
По отпочнување со работа на Комисиите при Фар-

мацевтската комора, утврдени со овој правилник, лица-
та кои го обавуваат приправничкиот стаж, како и лица-
та кои го завршиле приправничкиот стаж, според Пра-
вилникот за приправничкиот стаж и за стручниот ис-
пит на здравствените работници (�Сл. весник на РМ�  
бр. 6/92 и 61/94), стручниот испит го полагаат пред ис-
питните комисии образувани од Фармацевтската комо-
ра, според одредбите од цитираниот правилник. 
Лицата од став 1 на овој член стручниот испит го 

полагаат согласно Правилникот за приправнички стаж 
и за стручниот испит на здравствените работници (�Сл. 
весник на РМ�  бр. 6/92 и 61/94), за време од 2 години 
од денот на влегувањето  во сила на овој правилник.   

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден со денот 

на објавувањето во �Службен весник на РМ�, а ќе се обја-
ви по добиената согласност од Министерот за здравство.  

                           Фармацевтска комора, 
               Проф. д-р Лидија Петрушевска Този, с.р. 
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