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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

30. 
Врз основа на член 200-к став 4 од Законот за 

здравствената заштита (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05 и 65/06),  министерот за здравство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИ-
ТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗА-
ЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ ВО ЈАВНИТЕ ЗДРАВ-
СТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ 

ИЗДАВААТ ПОД ЗАКУП 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за утврдување на 

организационите единици во јавните здравствени уста-
нови кои не можат да се издаваат под закуп (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 32/2006) во чле-
нот 8 зборовите:  “ 150-200 доенчиња и мајки” се заме-
нуваат со зборовите: “5.000-6.000 жители”.   
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Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.   

Бр. 10-14648/1 
28 декември 2006 година             Министер,  

     Скопје                         д-р Имер Селмани, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

31. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг (“Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 4/2002, 49/2003 и 
13/2006), Министерството за финансии издава  

Д О З В О Л А 
ЗА ВРШЕЊЕ ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ   

1. На Друштвото за оперативен лизинг МАКЛЕАСЕ  
ДОО Скопје, ул.“Васил Ѓоргов“ бр.47б, општина Цен-
тар, 1000 Скопје, со единствен матичен број на субјект 
6153739, му СЕ ОДОБРУВА  да врши финансиски ли-
зинг. 

С О Д Р Ж И Н А
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 2. Оваа дозвола се објавува во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 11-40391/2 

3 јануари 2007 година       Министер,  
    Скопје                   д-р Трајко Славески, с.р.  

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
32. 

Врз основа на член 88 став 1 точка в) и член 184 
точка л) од Законот за хартии од вредност (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 95/05), Комиси-
јата за хартии од вредност, на седницата одржана на 
26.12.2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до-

полнувања на Тарифникот за висината на надоместо-
ците на Македонската Берза АД Скопје број 02-2298/1 
од 20.11.2006 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
Бр. 08-2600/3              Комисија за хартии од вредност 

26 декември 2006 година                   Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
33. 

Врз основа на член 249 и член 107 од Законот за 
хартии од вредност (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/05), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 26.12.2006 година, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Се издава дозвола за работење на брокерската ку-

ќа Битола Брокер АД Битола, со седиште на ул. “Васко 
Карангелески“ ББ, Битола, Република Македонија. 

2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии 
од вредност, брокерската куќа Битола Брокер АД Бито-
ла ќе ги врши следните видови услуги со хартии од 
вредност: 

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

- дејствување како покровител при котација и 
- инвестиционо советување. 
3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението на Комисијата за хар-
тии од вредност бр. 01-754/6 од 06.02.2001 година 
(“Службен весник на РМ“ бр. 12/01). 

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

 
Бр. 07-2551/4              Комисија за хартии од вредност 

26 декември 2006 година                   Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
34. 

Врз основа на член 88, став 1, точка б) и член 184, 
точка л) од Законот за хартии од вредност (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 95/05), Комиси-
јата за хартии од вредност, на седницата одржана на 
26.12.2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се дава согласност на Правилата за котација на 
Македонска берза АД Скопје бр. 09-1973/2 од 
17.10.2006 година, доставени до Комисијата за хартии 
од вредност на ден 13.11.2006 година и заведени под 
деловоден архивски број 08-2505/1. 

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, во 
рок од 15 календарски дена од денот на приемот на ова 
решение: 

1. во глава I (Дефиниции), да изврши усогласување 
на дефиницијата за Редовен пазар и дефиницијата за 
Пазар на јавно поседувани акционерски друштва, каде 
што истиот се дефинира како дел од Паралелниот па-
зар. 

2. во глава I (Дефиниции), да изврши усогласување 
на дефиницијата за ценовно чувствителна информација 
со дефиницијата во Законот за хартии од вредност. 

3. во глава II, дел Д (Слободен пазар), точка 2.10, 
потточка 8, да утврди точно определен рок за кој што 
ќе се однесува одбивањето на прием и регистрација на 
одредена хартија од вредност. 

4. во глава IV, точка 4.01 (Општи одредби), потточ-
ка 2, да го допрецизира вториот дел од потточка 2, во 
смисла на тоа Комисијата за котација да подготви мис-
лење со предлог до Одборот на директори на берзата. 

5. во глава IV, точка 4.02 (Пријавување за котација), 
да изврши техничко усогласување на потточка 1 и пот-
точка 2, во однос на бројот на примероците од доку-
ментацијата за котација на одредени хартии од вред-
ност. 

6. во глава IV, точка 4.04 (Префрлување на котира-
ни акции од еден на друг подсегмент на котација), пот-
точка 2, точно да ги определи и наведе другите причи-
ни врз основа на кои што берзата може да донесе одлу-
ка да ги префрли котираните акции од одреден издавач 
од супер котација на берзанска котација. 

7. во глава V, да го брише пасусот “Барањата се 
разликуваат во однос на дејноста на издавачот, хартии-
те од вредност за кои се бара котација, и согласно тоа, 
издавачот е должен во договорот со берзата да утврди 
кои барања се применуваат во поодделниот случај.“ 

8. во глава IX, точка 9.03 (Жалби), потточка 1, точ-
но да определи до кого се изјавува односно поднесува 
жалбата и да изврши спојување на потточка 1 и потточ-
ка 2 во една потточка. 

9. во глава IX, точка 9.04 (Суспендирање од котаци-
ја), потточка 1, да определи максимален рок за кој би 
траела изречената суспензија. 

10. во глава IX, точка 9.04 (Суспендирање од кота-
ција), потточка 4 да се брише. 

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, по 
постапувањето од точка 2 од решението, да достави до 
Комисијата за хартии од вредност, пречистен текст на 
Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
Бр. 08-2505/3              Комисија за хартии од вредност 

26 декември 2006 година                   Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
35. 

Врз основа на член 249 и член 107 од Законот за 
хартии од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цата одржана на ден 26.12.2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се издава дозвола за работење на брокерската ку-

ќа Алта Виста Брокер АД Скопје, со седиште на бул. 
“Кочо Рацин“ бр. 30, влез II, стан 2, Скопје, Република 
Македонија. 

2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии 
од вредност, брокерската куќа Алта Виста Брокер АД 
Скопје ќе ги врши следните видови услуги со хартии 
од вредност: 

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 
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- дејствување како покровител при котација и 
- инвестиционо советување. 
3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението на Комисијата за хар-
тии од вредност бр. 08-2018/6 од 14.11.2005 година 
(“Службен весник на РМ“ бр. 100/05). 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 08-2486/3                Комисија за хартии од вредност                                 
26 декември 2006 година                  Претседател,        
         Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
36. 

Врз основа на член 249 и член 107 од Законот за 
хартии од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цата одржана на ден 26.12.2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се издава дозвола за работење на брокерската ку-

ќа Бро-Дил АД Скопје, со седиште на ул. “Партизански 
одреди“ бр. 3, блок 10, Скопје, Република Македонија. 

2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии од 
вредност, брокерската куќа Бро-Дил АД Скопје ќе ги врши 
следните видови услуги со хартии од вредност: 

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

- дејствување како покровител при котација и 
- инвестиционо советување. 
3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението на Комисијата за хар-
тии од вредност бр. 07-31/2 од 5.02.2001 година 
(“Службен весник на РМ“ бр. 11/01). 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 07-2809/4                Комисија за хартии од вредност                                 
26 декември 2006 година                  Претседател,        
         Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
37. 

Врз основа  на член 249 и член 107 од  Законот за 
хартии од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цата одржана на 26.12.2006 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Се издава дозвола за работење со хартии од вред-

ност на “Силекс банка“ АД Скопје-Дирекција за работа 
со хартии од вредност, со седиште на Градски стадион 
ББ, Скопје, Република Македонија. 

2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии 
од вредност,   “Силекс банка“ АД Скопје-Дирекција за 
работа со хартии од вредност ќе ги врши следните ви-
дови услуги со хартии од вредност: 

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот, 

- купување и продавање на хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- управување со портфолио на хартии од вредност 
по налог и за сметка на индивидуален клиент; 

- вршење на трансакциите и активностите за сметка 
на издавачот на хартиите од вредност потребни за ус-
пешна јавна понуда на хартии од вредност, без задол-
жителен откуп на непродадените хартии од вредност; 

- вршење на трансакциите и активностите за сметка 
на издавачот на хартиите од вредност потребни за ус-
пешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжи-
телен откуп на непродадените хартии од вредност; 

- дејствување како покровител при котација; 
- инвестиционо советување; 
- извршување на трансакции и активности за сметка 

на трети лица потребни за преземање на едно акцио-
нерско друштво во согласност со Законот за преземање 
на акционерски друштва. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да ваши Решението на Комисијата за хар-
тии од вредност број 07-1617/3 од 27.08.2002 година 
(“Службен весник на РМ“ бр. 73/02). 

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

 
       Бр.  08-2556/5          Комисија за хартии од вредност 
26 декември 2006 година              Претседател, 

     Скопје                 проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

38. 
Врз основа  на член 249 и член 107 од  Законот за 

хартии од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цата одржана на 26.12.2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се издава дозвола за работење на брокерска куќа 

“Мак Брокер“ АД Скопје, со седиште на ул. “Скопска“ 
бр. 9а, Скопје, Република Македонија. 

2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии 
од вредност, брокерската куќа “Мак Брокер“ АД 
Скопје ќе ги врши следните видови услуги со хартии 
од вредност: 

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот, 

- купување и продавање на хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- управување со портфолио на хартии од вредност 
по налог и за сметка на индивидуален клиент; 

- вршење на трансакциите и активностите за сметка 
на издавачот на хартиите од вредност потребни за ус-
пешна јавна понуда на хартии од вредност, без задол-
жителен откуп на непродадените хартии од вредност; 

- вршење на трансакциите и активностите за сметка 
на издавачот на хартиите од вредност потребни за ус-
пешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжи-
телен откуп на непродадените хартии од вредност; 

- дејствување како покровител при котација; 
- инвестиционо советување; 
- извршување на трансакции и активности за сметка 

на трети лица потребни за преземање на едно акцио-
нерско друштво во согласност со Законот за преземање 
на акционерски друштва. 

3. Со денот на влегување во сила на ова решение 
престанува да ваши Решението на Комисијата за хар-
тии од вредност број 07-12/4 од 23.01.2001 година 
(“Службен весник на РМ“ бр. 6/01). 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  
       Бр.  08-2650/3          Комисија за хартии од вредност 
26 декември 2006 година              Претседател, 

     Скопје                 проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
4. 

Врз основа на член 153 - к став 2 од Законот за 
здравствена заштита (“Сл. весник на Република Маке-
донија” бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04 и 84/05)  и член 17 
од Статутот на Фармацевтската комора на Македонија, 
Собранието на Комората на седницата одржана на  
3.11.2005 година  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕН-
ЦАТА ЗА РАБОТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА ОБРАСЦИТЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБ-
РАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА ФАРМАЦИЈАТА 

 
1. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник поблиску се пропишуваат усло-
вите и постапката за издавање, продолжување, обнову-
вање и одземање на лиценцата за работа за самостојно 
вршење на фармацевтската дејност на здравствените 
работници со високо образование од областа на фарма-
цијата (во натамошниот текст: дипломираните фарма-
цевти), како и формата и содржината на образецот на 
лиценцата за работа. 

Лиценца за работа на дипломиран фармацевт може да му 
се издаде, продолжи, обнови и одземе под услови определе-
ни со закон и на начин утврден со овој правилник. 

 
2. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

 
Член 2 

Лиценцата за работа е документ што врз основа на јавно 
овластување го издава Фармацевтската комора на Македо-
нија ( во натамошниот текст: комора), како доказ дека дипло-
мираниот фармацевт ги исполнил сите законски услови за 
самостојно вршење на својата професија. 

Дипломиран фармацевт на кого му е издадена ли-
ценца за работа должен е истата да ја истакне на вид-
ливо место во просторијата во која ја врши дејноста. 

 
Член 3 

На дипломиран фармацевт кој го завршил своето 
образование  на високообразовните институции во Ре-
публика Македонија,  комората му издава лиценца за 
работа врз основа на писмено барање кон кое дипломи-
раниот фармацевт приложува:          

1. Диплома за завршено високо образование - Фар-
мацевтски факултет; 

2. Уверение за положен стручен испит, а за опреде-
лени работи и соодветна специјализација или субспе-
цијализација, и 

3. Доказ за извршена уплата на износот на трошо-
ците за издавањето на лиценцата. 

Документите од  став 1 на овој член се доставуваат 
во фотокопија заверена на нотар. 

 
Член 4 

На дипломиран фармацевт, државјанин на Републи-
ка Македонија, кој дипломирал или се стекнал со ли-
ценца за работа во странство, комората му издава ли-
ценца за работа врз основа на писмено барање кон кое  
приложува: 

1. Нострифицирана диплома за завршено високо 
образование - Фармацевтски факултет; 

2. Доказ за признаен положен стручен испит, а за 
определени работи и доказ за признаена соодветна спе-
цијализација и субспецијализација, и 

3. Доказ за извршена уплата на износот на трошо-
ците за издавање на лиценцата. 

Документите од став 1 од овој член се доставуваат 
во фотокопија заверена на нотар. 

 
Член 5 

На дипломиран фармацевт - странски државјанин, 
комората му издава лиценца за работа  врз основа на 
писмено барање кон кое се приложува: 

1. Доказ за одобрен престој во Република Македо-
нија издаден од надлежен државен орган; 

2. Одобрение за работа издадено од надлежен држа-
вен орган; 

3. Нострифицирана диплома за завршено високо 
образование - Фармацевтски факултет; 

4. Доказ за признаен положен стручен испит, а за 
определени работи и доказ за признена соодветна спе-
цијализација и субспецијализација; 

5. Доказ за завршена дополнителна обука и провер-
ка на стручните знаења и способности, и 

6. Доказ за извршена уплата на износот на трошо-
ците за издавање на лиценцата. 

Документите од став 1 на овој член се поднесуваат 
во фотокопија заверена на нотар. 

 
Член 6 

Барањето со сите потребни докази се поднесува  до  
Комисијата за издавање, продолжување, обновување и 
одземање на лиценца за работа на комората (во ната-
мошниот текст: комисија). 
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 Комисијата од став 1 на овој член откако ќе ја 
утврди веродостојноста на поднесените докази оценува 
дали се исполнети условите за издавање на лиценца за 
работа за што составува записник. 

Комисијата донесува одлука за издавање на лицен-
ца за работа или одлука со која го одбива барањето за 
издавање на лиценца за работа, во рок од триесет дена 
од денот на поднесување на барањето.  

 
Член 7 

Издадената лиценца за работа важи седум години 
од денот на издавањето. 

Издадената лиценца за работа на странски државја-
нин важи за времето на важење на одобрението за пре-
стој во Република Македонија. 

Издадените лиценци се запишуваат во регистарот 
на издадени, обновени, продолжени и одземени  лицен-
ци што го води комората. 

 
3. НАЧИН НА ОБНОВУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ 

НА ЛИЦЕНЦАТА 
 

Член 8 
Секој дипломиран фармацевт со лиценца за работа 

поднесува барање за обновување на лиценцата шест 
месеци пред истекот на последната година од периодот 
на важење на лиценцата. 

Кон барањето приложува: 
1. Доказ дека во периодот на важноста на лиценца-

та за работа се  стекнал со соодветен број бодови сог-
ласно општиот акт за облиците на стручно усовршува-
ње, критериумите за распоредување на облиците и бо-
довите за обновување на лиценцата за работа; 

2. Доказ дека најмалку 60% од времето на важноста 
на лиценцата за работа работел во дејноста за која има 
лиценца за работа, и 

3. Доказ за уплатен износ на трошоци за обновува-
ње на лиценцата. 

Барањето од став 2 на овој член го разгледува коми-
сијата од член 6 од овој правилник. 

По проверка на веродостојноста на поднесените до-
кази Комисијата  оценува дали се исполнети условите 
за обновување на лиценцата за работа за што составува 
записник. 

Комисијата донесува решение за обновување на ли-
ценцата за работа или одлука со која го одбива барање-
то за обновување на лиценцата за работа во рок од три-
есет дена од денот на поднесување на барањето.  

Обновената лиценца за работа го содржи истиот ре-
гистарски број и новиот период на важење. 

Новиот период на важење на обновената лиценца е 
седум години. 

 
Член 9 

Дипломиран фармацевт со лиценца за работа кој во 
периодот на важење на лиценцата не ги исполни усло-
вите за обновување  утврдени во член 8 од овој правил-
ник,  поднесува барање за времено продолжување на 
лиценцата. 

Во барањето се наведуваат причините поради кои 
не се исполнети условите за обновување на лиценцата. 

 
Член 10 

По поднесеното барање за времено продолжување 
на лиценцата за работа, Комисијата составува запис-
ник. 

Комисијата одлучува дали времено ќе ја продолжи 
лиценцата или ќе го одбие барањето. 

Во одлуката за времено продолжување на лиценца-
та за работа се наведува дека лиценцата времено се 
продолжува за наредните шест месеци во кои фармаце-
втот треба да ги исполни условите за обновување на 
лиценцата и дека  во спротивно истата ќе му биде вре-
мено одземена.  

Времено продолжената лиценца го содржи истиот 
регистарски број и означување на периодот за кој е 
продолжена. 

 
Член 11 

Дипломираниот фармацевт кому му е времено про-
должена лиценцата за работа е должен во рок од трие-
сет дена пред истекот на рокот од шест месеци да под-
несе барање за обновување на лиценцата кон кое ги 
приложува доказите од член 8 од овој правилник. 

По поднесеното барање Комисијата постапува сог-
ласно одредбите  од овој правилник за обновување на 
лиценцата за работа. 

 
4. НАЧИН НА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  

ЗА РАБОТА 
 

Член 12 
Комората може времено или трајно да ја одземе ли-

ценцата за работа на дипломиран фармацевт со лицен-
ца за работа, од причини утврдени во член 153-Ѕ од За-
конот за здравствената заштита (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04). 
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Освен во случаите наведени во став 1 на овој член, 
лиценцата за работа на дипломиран фармацевт -  стран-
ски државјанин му се одзема  ако: 

1. престане да важи одобрението за престој во Ре-
публика Македонија; 

2. престане да важи одобрението за работа издадено 
од надлежен државен орган. 

За времено или трајно одземање на лиценцата за ра-
бота комората донесува решение.  

 
Член 13 

На дипломиран фармацевт кому времено му е одзе-
мена лиценцата за работа може повторно да му се изда-
де лиценца за работа по успешно спроведената допол-
нителна обука и успешно завршена дополнителна про-
верка на стручните знаења и способности согласно оп-
штиот акт на Комората за програмата за дополнителна 
обука и проверка на стручните знаења и способности, 
составот на испитната комисија и начинот на спроведу-
вањето на проверката. 

 
Член 14 

По истекот на времето наведено во решението за 
времено одземање на лиценцата, дипломираниот фар-
мацевт поднесува барање до комисијата за повторно 
издавање на лиценца за работа кон кое приложува: 

1. Доказ за успешно завршена дополнителна обука; 
2. Доказ за успешно завршена дополнителна про-

верка на стручните знаења и способности, и 
3. Доказ за уплатен износ на трошоци за издавање 

на лиценца. 
По барањето за повторно издавање на лиценца за 

работа се применуваат одредбите на овој правилник за 
издавање на лиценца за работа. 

 
Член 15 

Решението за времено или трајно одземена лиценца 
за работа се доставува до Министерството за здравство, 
установата во која работи фармацевтот, се запишува во 
Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одзе-
мени лиценци за работа во делот за одземени лиценци , 
и истото се објавува во гласилото на Комората. 

 
5. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА  

ЗА РАБОТА 
 

Член 16 
Лиценцата за работа се издава на образец бр.1 кој е 

составен дел на овој правилник. 
Образецот има правоаголна форма со димензии 24 

х 34 см. На него е испишан следниот текст од горе на-
долу: 

Горе во средина: Република Македонија, а под него 
во средина: Фармацевтска Комора на Македонија; под 
него следи текст со големи букви: Лиценца за работа; 
под текстот “лиценца за работа” е оставен простор во 
кој се впишува име, татково име и презиме, па следи 
место во кое се впишува стручниот назив, а под него во 
средина е испишан следниот текст: Лиценцата за рабо-
та е издадена врз основа на приложените докази и по-

датоците содржани во Рагистарот на издадени, продол-
жени, обновени и одземени лиценци за работа на 
здравствените работници со високо образование од об-
ласта на фармацијата што го води Фармацевтската ко-
мора на Македонија; 

Под предходно наведениот текст се запишуваат ед-
но под друго:                  

Регистарски број,  
Датум, 
Важи до, 
Долу лево, со место за потпис: Претседател на Фар-

мацевтската Комора на Македонија, 
Долу десно, со место за потпис: Претседател на Ко-

мисијата за издавање, обновување, продолжување и од-
земање на лиценца за работа, 

Во средина помеѓу двата потписа: место за печат на 
Фармацевтската комора на Македонија. 

 
6. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 17 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за издавање и одземање на ли-
ценцата за работа (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.31/95) и член 11 од Правилникот за начи-
нот и постапката за полагање на стручниот испит, за 
составот на испитните комисии и обрасците на увере-
ние за положен стручен испит и лиценца (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.90/04). 

 
Член 18 

Овој правилник влегува во сила  осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се објави по добиената согласност од 
министерот за здравство. 

 
        Фармацевтска комора на Македонија 

3 ноември 2005 година                        Претседател,  
            Скопје        проф. д-р Лидија Петрушевска Този, с.р. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД 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, 
46/2002 и 37/2005), Министерството за труд и социјал-
на политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец декем-

ври 2006 година, во однос на месец ноември 2006 годи-
на, е пониска за 0,1%. 

2. Исплатата на платите за месец декември 2006 го-
дина, во однос на месец ноември 2006 година, работо-
давците од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на пра-
вото утврдено за претходниот месец. 

 
                                     Министер,  

                            Љупчо Мешков, с.р. 
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