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Сарај…………………………………… 9

213. Одлука за разрешување на претседа-
телот, членовите и нивните заменици 
на Општинската изборна комисија 
Осломеј………………………………... 9

214. Одлука за разрешување на претседа-
телот, членовите и нивните заменици 
на Општинската изборна комисија 
Липково……………………………….. 9

215. Одлука за разрешување на претседа-
телот, членовите и нивните заменици 
на Општинската изборна комисија 
Желино……………………………….. 9

216. Одлука за разрешување на претседа-
телот, членовите и нивните заменици 
на Општинската изборна комисија 
Гостивар………………………………. 10

217. Одлука за разрешување на претседа-
телот, членовите и нивните заменици 
на Општинската изборна комисија 
Врапчиште…………………………….. 10

218. Одлука за разрешување на претседа-
телот, членовите и нивните заменици 
на Општинската изборна комисија 
Брвеница………………………………. 10

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

198. 
Врз основа на член 101 ставови 1 и 2 од Законот за 

изменување и дополнување на Изборниот законик 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
136/2008), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21 јануари 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО КООРДИНАТИВНОТО 
ТЕЛО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК ОД 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА ВО ДРЖАВНАТА  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
  
I. За членови во Координативното тело за спроведу-

вање на активностите за преземање на Избирачкиот 
список од Министерството за правда во Државната из-
борна комисија се избираат:  

- Загорка Тноковска, раководител на сектор во Ми-
нистерството  за  правда, 

- Бедредин Ибраими, член на Државната изборна 
комисија, 

- м-р Благица Новковска, директор на Државниот 
завод за статистика, 

- Горан Минчев, пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија, 

- Горан Мисовски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија,   

 Стр. 
219. Одлука за разрешување на претседа-

телот, членовите и нивните заменици 
на Општинската изборна комисија 
Тетово…………………………………. 10

220. Одлука за разрешување на претседа-
телот, членовите и нивните заменици 
на Општинската изборна комисија 
Боговиње……………………………… 11

221. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за просечна цена на 
производство, дистрибуција и снабду-
вање со топлинска енергија за греење 
за регулиран период на Топлифика-
ција АД-Скопје……………………….. 11

222. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за утврдување на ви-
сината на учеството на осигурените 
лица во вкупните трошоци на здрав-
ствените услуги и лековите………….. 11

223. Одлука за утврдување на цената на 
годишната претплата на службеното 
гласило „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ за 2009 година…… 12

224. Одлука за утврдување на цената на 
годишната претплата на Регистарот 
на прописи на Република Македонија 
за 2009 година………………………… 12

 Огласен дел........................................... 1-68
 

 
- Бесим Догани, пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македонија, 
- Оливер Деркоски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија и 
- Сафет Незири, пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македонија. 
II. 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. 07-391/1                              Претседател 
21 јануари 2009 година      на Собранието на Република 

      Скопје                                    Македонија, 
                                           Трајко Вељаноски, с.р. 

____________ 
199. 

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за високото 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 35/2008 и 103/2008), Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 21 јануари 
2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 
 
1. Собранието на Република Македонија дава 

согласност на Статутот на Државниот универзитет 
во Тетово. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   
         Бр. 07-392/1                           Претседател 
21 јануари 2009 година     на Собранието на Република 

     Скопје                                Македонија,  
                            Трајко Вељаноски, с.р. 

____________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
200. 

УКАЗ БР. 53 
од 22 јануари 2009 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008) 

 
СЕ ПОСТАВУВА 
За воен претставник одбранбено аташе во Париз, 

Република Франција  
 
потполковник Јакупи Кадри Енвер 
 
ФЧ: потполковник, по систематизација, полковник, 
Лична ВЕС: 32139, ЕМБГ: 2107958450008 
До сега: Началник на С-4 во полкот за специјални 

операции, во Генералштабот на Армијата на Република 
Македонија. 

Овој указ да се изврши на 9.02.2009 година. 
 
     Бр. 07-69                                 Претседател 

22 јануари 2009 година          на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

______________ 
201. 

УКАЗ БР. 54 
од 22 јануари 2009 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008) 

 
СЕ ПОСТАВУВА 
За воен претставник одбранбено аташе во 

Вашингтон, САД  
 
полковник Јорданчо Александар Миладиновски 
 
ФЧ: полковник, по формација полковник, 
Лична ВЕС: 32140, ЕМБГ: 1103959450096 
До сега: Началник на Секретаријатот на СЕДАМ-

КК и ПВУК. 
Овој указ да се изврши на 20.02.2009 година. 
 
      Бр. 07-70                                 Претседател 

22 јануари 2009 година         на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
202. 

Врз основа на член 20 став 1 и 27-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.01.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник НУ 

„Историски музеј“ – Крушево му престанува користе-
њето на дел од недвижната ствар и тоа една третина од 
251 м2 која е запишана во Имотен лист бр. 31, Ката-
старска парцела 199, Катастарска општина Крушево, а 
е имот во сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава 
на користење на Министерството за култура – Скопје, 
за потребите на подигање на Спомен куќа на Тодор 
Проески во Крушево. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар опишано 
во член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегаш-
ниот корисник НУ „Историски музеј“ – Крушево и но-
виот корисник Министерството за култура – Скопје, во 
рок од 5 дена од влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
   Бр. 19-357/1                     Заменик на претседателот 

20 јануари 2009 година           на Владата на Република 
           Скопје                                 Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
203. 

Врз основа на член 6 од Законот за правно наслед-
ство на Република Македонија на членството во Меѓу-
народната банка за обнова и развој, Меѓународната фи-
нансиска корпорација, Меѓународното здружение за 
развој и Мултилатералната агенција за гарантирање на 
инвестициите и за ефектуирање на членството на Ре-
публика Македонија во Европската банка за обнова и 
развој („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 23/93) и член 36, став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29.12.2008 година, донесе 
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________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
204. 

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за личното име („Службен весник на  Република Македонија“  
бр. 08/1995, 66/2007 и 103/2008), министерот за внатрешни работи донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО 
ЗА ПРОМЕНА НА ЛИЧНОТО ИМЕ 

 
I. Општа одредба 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за промена на личното 
име. 

 
II. Образец на барање  за промена на личното име 

 
Член 2 

Барањето за промена на личното име се поднесува на посебен Образец бр.1 изработен на хартија во бела 
боја А4 формат со димензии 21x30 cm. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: податоци за подносителот: име, презиме, ден, месец и година на 
раѓање, татково име, име на мајка, живеалиште или престојувалиште, националност, матичен број, брачен ста-
тус, причини за промена на личното име, податоци за промена на личното име, податоци за децата (име, прези-
ме, ден, месец и година на раѓање, матичен број, причини за промена на личното име) и согласност за промена 
на личното име од дете ако навршило десет години, датум и место на поднесување и потпис на подносители на 
барањето (Образец број 1). 

 
Член 3 

Образецот број 1 е составен дел на овој правилник. 
 

III. Завршна одредба 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 
  Бр. 14.1-1826/1                                          Министер 

14 јануари 2009 година                                 за внатрешни работи, 
     Скопје                                м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГУВЕРНЕР НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ГРУПАЦИЈАТА СВЕТСКА 
БАНКА – МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА 
И РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА 
РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНАТА ФИНАНСИСКА КОР-
ПОРАЦИЈА И МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА АГЕНЦИЈА  

ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
 
1. За гувернер на Република Македонија во група-

цијата Светска банка – Меѓународната банка за обнова 
и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓуна-
родната финансиска корпорација и Мултилатералната 
агенција за гарантирање на инвестициите, се именува 
д-р Трајко Славески, министер за финансии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за определување на гу-
вернер на Република Македонија во групацијата Свет-
ска банка – Меѓународната банка за обнова и развој, 
Меѓународното здружение за развој, Меѓународната 
финансиска корпорација и Мултилатералната агенција 
за гарантирање на инвестициите, бр. 19-7849/1 од 
11.12.2007 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
    Бр. 19-6744/1               Заменик на претседателот 

29 декември 2008 година        на Владата на Република 
             Скопје                         Македонија,  
                                    Ивица Боцевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
205. 

Врз основа на член 469 став (7) од Законот за тргов-
ски друштва („Службен весник на РМ” бр. 28/04, 84/05, 
25/07 и 87/08), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ 
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ВО ЕЛЕКТРОНСКА 

ФОРМА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и услови-

те за поднесување на годишната сметка во електронска 
форма, за субјектите кои сметководството го водат 
согласно Законот за трговските друштва и усвоените 
меѓународни сметководствени стандарди и меѓународ-
ните стандарди за финансиско известување. 

 
Член 2 

Субјектите од член 1 на овој правилник, поднесува-
њето на годишната сметка во електронска форма мо-
жат да го извршат: 

- непосредно во канцелариите на Централниот ре-
гистар на Република Македонија со доставување на  та-
беларна датотека – excel формат во електронска и пи-
шана форма и 

- преку интернет страницата на Централниот реги-
стар на Република Македонија, со директно пополнува-
ње на обрасците на билансните шеми или со испраќање 
на годишната сметка во електронска форма.  

       
Член 3 

Субјектите кои поднесувањето на годишната сме-
тка ќе го вршат преку интернет страницата на Централ-
ниот регистар на Република Македонија треба да: 

- користат корисничко име и лозинка за пристап, 
издадени од Централниот регистар на Република Маке-
донија; 

- имаат валидна адреса за примање и праќање на 
електронска пошта (e-mail) и 

- имаат  електронски сертификат за дигитално пот-
пишување. 

 
Член 4 

При поднесување на годишната сметка преку ин-
тернет страницата на Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија, надоместокот за поднесувањето на 
годишната сметка се плаќа со користење на електрон-
ска платежна картичка, преку интернет страницата на 
Централниот регистар на Република Македонија. 

 
Член 5 

Поднесување на годишната сметка преку интернет 
страницата на Централниот регистар на Република Ма-
кедонија се овозможува доколку податоците се сме-
тковно и логички проверени и точни.  

 
Член 6 

Статусот на обработка на годишната сметка е до-
стапен за подносителот на годишната сметка преку ин-
тернет страницата на Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија. 

За конечното одобрување на годишната сметка што 
го врши Централниот регистар на Република Македо-
нија, подносителот добива известување по електронска 
пошта. 

 
Член 7 

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

 
    Бр. 12-523/1 

31 декември 2008 година                   Министер, 
           Скопје                      д-р Трајко Славески, с.р. 

____________ 
206. 

Врз основа на член 76 став 3 и член 77 став 5 од За-
конот за персоналниот данок на доход („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 80/93, 70/94, 71/96, 
28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 
139/06,160/07 и 159/08), министерот за финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА 

АКОНТАЦИИТЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ  
ДАНОК НА ДОХОД ПО ОДБИВКА 

 
Член 1 

Во Упатството за начинот на пресметување и пла-
ќање на аконтациите на персоналниот данок на  доход 
по одбивка („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 3/07, 28/07 и 3/08), членот 3 се менува и гласи: 

"Под лични примања согласно членовите 14 и 14-а 
од Законот за персоналниот данок  на доход (во ната-
мошниот текст: Законот) се сметаат сите приходи што 
ќе ги оствари обврзникот по основ на работен однос, 
како и приходите по договор за привремено или повре-
мено вршење на услуги на органите на државната 
управа, на домашните и странските правни лица, како 
и на домашните и странските физички лица кои вршат 
самостојна дејност, ако со Законот  не се изземени од 
оданочување и тоа: 

1) плата  и надоместоци на плата од работен однос 
и исплата по основ на деловна успешност на работода-
вачот утврдена со Законот за придонеси од задолжи-
телно социјално осигурување; 

2) надоместоци на трошоци од работен однос исп-
латени над износите од членот 6 од Законот и сите дру-
ги надоместоци на трошоци поврзани со работа утврде-
ни со Законот за работните односи, Општиот колекти-
вен договор за стопанството во Република Македонија, 
гранските колективни договори и прописите за органи-
те на државната управа; 

3) пензии; 
4) примања на членови на органите на управување 

и на органите на  надзор на трговските друштва;  
5) примања на функционери, пратеници, советници 

и други носители на јавни функции; 
6)  примања на професионални спортисти (премии, 

трансфери и сл.);  
7) надоместок за врвни спортисти; 
8)  надоместок за време на боледување; 
9)  надоместок за време на отсуство од работа; 
10) надоместок за работа на судии поротници, вешти 

лица и стечајни управници, кои немаат својство на вра-
ботени лица во соодветните институции или друштва; 
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11) надоместок на членовите на Македонската ака-
демија на науките и уметностите; 

12) плата остварена со работа во странство врз ос-
нова на работен однос заснован во земјата и 

13) секој поединечно остварен приход врз основа на 
договор за повремено или привремено вршење на услу-
ги на правни и физички лица.  

Како примања од став 1 точка 4 на овој член се сме-
таат и додатоците на плата и надоместоците на опреде-
лени материјални трошоци утврдени со закон и акт на 
Владата. 

Како лични примања во смисла на став 1 на овој 
член се сметаат и други примања, кои наместо во пари 
се даваат во вид на бонови, парични потврди, хартии 
од вредност, стоки, или во некој друг облик кој има па-
рична вредност." 

 
Член 2 

Во член 4 во ставот 2 зборот "плати" се заменува со 
зборовите "плата и надоместоци на плата од работен 
однос и исплата по основ на деловна успешност на ра-
ботодавачот утврдена со Законот за придонеси од за-
должително социјално осигурување". 

 
Член 3 

Членот 5 се менува и гласи: 
"Основа за пресметување на аконтациите на персо-

налниот данок на личните примања од членот 3 точки 
1), 3), 7), 8), 9) и 12) на ова упатство,  претставува ос-
тварената плата и надоместоци на плата од работен од-
нос и исплата по основ на деловна успешност на рабо-
тодавачот утврдена со Законот за придонеси од задол-
жително социјално осигурување намалена за придоне-
сите и личното ослободување, или остварената  пензија 
намалена за придонесите утврдени со членот 10 точки 
1 и 2 од Законот и со член 8 од ова упатство и намалена 
за личното ослободување утврдено во месечен износ 
согласно член 15-а од Законот. 

Основа за пресметување на аконтациите на персо-
налниот данок на примањата од членот 3 точки 2), 4), 
5), 6), 10), 11) и 13) на ова упатство претставува оства-
рениот  износ на личното примање. 

Пресметувањето на аконтациите на данокот се вр-
ши кога на утврдената даночна основа  од ставовите 1 
и 2 на овој член ќе се примени  стапката утврдена во 
членот 12 од Законот." 

 
Член 4 

Членовите 6 и 7 се бришат. 
 

Член 5 
Во член 8 ставот 1 се менува и гласи:  
"Кога исплатата на платата, надоместоците на плата 

од работен однос, исплатата по основ на деловна ус-
пешност или пензијата се врши два или повеќе пати за 
соодветниот месец, исплатувачот на секоја поединечна 
исплата пресметува аконтација на данокот без да врши 
намалување на даночната основа за износот на  лично-
то ослободување."  

 
Член 6 

Членот 10 се брише.  
 

Член 7 
Членот 11 се менува и гласи: 
"Обврзникот за пресметка и уплата на персонален 

данок на доход од плата, надоместоци на плата од ра-

ботен однос и исплата по основ на деловна успешност 
на работодавачот е должен пресметката да ја врши ме-
сечно, поединечно за секој обврзник за плаќање за со-
одветниот месец и податоците за пресметана плата или 
дел од плата, надоместок на плата и исплата по основ 
на деловна успешност да ги доставува до органот за 
јавни приходи најдоцна до 10-ти во тековниот за прет-
ходниот месец по електронски пат на образец МПИН 
пропишан со Правилникот за начинот на пресметка и 
уплата на придонесите од задолжително социјално оси-
гурување. " 

 
Член 8 

Членот 12 се брише.  
 

Член 9 
Во член 14 ставот 2 се брише. 
 

Член 10 
За сите неисплатени плати до 31 декември 2008 го-

дина што ќе се исплатуваат по 1 јануари 2009 година, 
пресметката на персоналниот данок на доход од плати 
ќе се врши на образецот ПДД-МП, со примена на стап-
ката и личното ослободување утврдени за 2008 година.
  

Член 11 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".   

 
  Бр. 20-1094/2 

20 јануари 2009 година            Министер за финансии, 
       Скопје                         д-р Трајко Славески, с.р. 

____________ 
207. 

По извршеното срамнување со изворниот текст на 
Правилникот за формата и содржината на барањето за 
отпишување на пресметани неплатени камати по основ 
на обврски за јавни давачки („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 6/2008), е направена техничка 
грешка, поради што се дава  

 
И С П Р А В К А 

НА  ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА 
ПРЕСМЕТАНИ НЕПЛАТЕНИ КАМАТИ ПО 
ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ЈАВНИ ДАВАЧКИ 
 
Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за отпишување на пресметани неплатени камати 
по основ на обврски за јавни давачки („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 6/2008), во Упат-
ството за пополнување на барањето за отпис на прес-
метаните неплатени камати по основ на обврските за 
јавни давачки кои доспеале за плаќање до 31 декември 
2008 година, во делот напомена, зборовите: „За даноч-
ните долгови по поодделните видови на даноци утврде-
ни со решение во постапка за надворешна контрола, 
даночниот обврзник е должен да приложи изјава дека 
го признава утврдениот даночен долг и дека се откажу-
ва од понатамошна жалбена постапка” треба да се 
бришат.  

 
  Бр. 11-49875/3-08           
јануари 2009 година   

  Скопје               Од Министерството за финансии                            
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

208. 
Врз основа на член 35-г од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05, 111/05, 40/07, 98/08 
и 161/08), министерот за труд и социјална политика, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА ПАРИЧНА ПОМОШ НА МАЈКА КОЈА РОДИ-
ЛА ЧЕТВРТО ДЕТЕ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОВА ПРАВО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на оства-

рување на правото на парична помош на мајка која ро-
дила четврто дете и потребната документација за ос-
тварување на ова право. 

      
Член 2 

Правото на парична помош на мајка која родила че-
тврто дете (во понатамошниот текст: мајката) се оства-
рува со поднесување на барање и потребна документа-
ција утврдена со овој правилник, до надлежниот цен-
тар за социјална работа. 

       
Член 3 

Потребни документи за остварување на право на 
парична помош на мајката се: 

1. Извод од матична книга на родените за мајката; 
2. Извод од матична книга на родените за децата; 
3. Потврда од надлежен суд дека на мајката не и е 

одземено родителското право на едно од децата; 
4. Потврда од Агенцијата за вработување на Репуб-

лика Македонија, за статус на невработено лице за мај-
ката и 

5. Потврда од Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување дека мајката, по наполнување на 62 годи-
ни живот не користи пензија. 

   
Член 4 

Од страна на центарот за социјална работа се про-
верува дали некое од децата било сместено во установа 
за социјална заштита или згрижувачко семејство. 

 
Член 5 

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

 
   Бр. 10-418/1                         Министер за труд 

21 јануари 2009 година                 и социјална политика, 
     Скопје                              Џељаљ Бајрами, с.р. 

____________ 
  

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

209. 
Судскиот совет на Република Македонија, по спро-

ведената постапка за утврдување на нестручно и несо-
весно вршење на судиската функција спрема Благој 
Анѓушев, судија во Основниот суд Велес, согласно 
член 58 став 4 алинеја 2 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија и член 20 став 1 алинеја 2 од 
Правилникот за постапката и начинот за утврдување на 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција, 
на седницата одржана на ден 26.08.2008 година, го до-
несе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се разрешува од вршењето на судиската функција 

Благој Анѓушев, судија во Основниот суд Велес, пора-
ди нестручно и несовесно вршење на судиската функ-
ција. 

 
  Бр. 07.131/1                               Судски совет 

22 јануари 2009 година          на Република Македонија, 
     Скопје                                     Претседател, 

          Беќир Исени, с.р. 
____________ 

210. 
Судскиот совет на Република Македонија, одлучу-

вајќи по поведената постапка за утврдување на не-
стручно и несовесно вршење на судиската функција 
против Методи Гоцевски-судија на Основен суд Вини-
ца, по одржаната седница на ден 19.11.2007 година, 
согласно член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за судови-
те и член 20 и 21 од Правилникот за утрвдување на не-
стручно и несовесно вршење на судиската функција, го 
донесе следното 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
Судијата Методи Гоцевски, судија на Основен суд 

Виница, поради нестручно и несовесно вршење на 
судиската функција се разрешува од судиската функ-
ција. 

 
   Бр. 07.129/1          Судски совет 

22 јануари 2009 година           на Република Македонија 
     Скопје                                    Претседател, 
                                                 Беќир Исени, с.р. 

______________ 
 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
211. 

Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 
став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 
136/2008), а во врска со член  14 алинеја 2 од Правил-
никот за утврдување на критериуми за начинот и по-
стапката за избор на претседател, членови и нивни за-
меници во општинските изборни комисии, Изборната 
комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Др-
жавната изборна комисија, на седницата одржана на 
20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕ-
НОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШ-
ТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ТЕАРЦЕ 
 
1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, 

членовите и нивните заменици на  Општинската избор-
на комисија ТЕАРЦЕ.  

2. Разрешениот претседател и членовите на оп-
штинската изборна комисија не можат да бидат по-
вторно избрани и нивните податоци се бришат од база-
та на податоци за случаен избор.  

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму 
остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа 
општинска изборна комисија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
    Бр. 07–87/1                              Претседател  

20 јануари 2009 година    на Државната изборна комисија, 
      Скопје                    Александар Новакоски, с.р. 
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212. 
Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 

став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 
136/2008), а во врска со член  14 алинеја 2 од Правил-
никот за утврдување на критериуми за начинот и по-
стапката за избор на претседател, членови и нивни за-
меници во општинските изборни комисии, Изборната 
комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Др-
жавната изборна комисија, на седницата одржана на 
20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕ-
НОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШ-
ТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА САРАЈ 
 
1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, 

членовите и нивните заменици на  Општинската избор-
на комисија САРАЈ.  

2. Разрешениот претседател и членовите на опш-
тинската изборна комисија не можат да бидат повторно 
избрани и нивните податоци се бришат од базата на 
податоци за случаен избор.  

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму 
остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа 
општинска изборна комисија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 07–88/1                          Претседател  

20 јануари 2009 година   на Државната изборна комисија, 
     Скопје                   Александар Новакоски, с.р. 

_____________ 
213. 

Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 
став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 
136/2008), а во врска со член  14 алинеја 2 од Правил-
никот за утврдување на критериуми за начинот и по-
стапката за избор на претседател, членови и нивни за-
меници во општинските изборни комисии, Изборната 
комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Др-
жавната изборна комисија, на седницата одржана на 
20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕ-
НОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИН-

СКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОСЛОМЕЈ 
 
1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, 

членовите и нивните заменици на  Општинската избор-
на комисија ОСЛОМЕЈ.  

2. Разрешениот претседател и членовите на оп-
штинската изборна комисија не можат да бидат по-
вторно избрани и нивните податоци се бришат од база-
та на податоци за случаен избор.  

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму 
остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа 
општинска изборна комисија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр. 07–89/1                            Претседател  

20 јануари 2009 година    на Државната изборна комисија, 
    Скопје                    Александар Новакоски, с.р. 

214. 
Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 

став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 
136/2008), а во врска со член  14 алинеја 2 од Правил-
никот за утврдување на критериуми за начинот и по-
стапката за избор на претседател, членови и нивни за-
меници во општинските изборни комисии, Изборната 
комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Др-
жавната изборна комисија, на седницата одржана на 
20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕ-
НОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИН-

СКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЛИПКОВО 
 
1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, 

членовите и нивните заменици на  Општинската избор-
на комисија ЛИПКОВО.  

2. Разрешениот претседател и членовите на оп-
штинската изборна комисија не можат да бидат по-
вторно избрани и нивните податоци се бришат од база-
та на податоци за случаен избор.  

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму 
остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа 
општинска изборна комисија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр. 07–90/1                           Претседател  

20 јануари 2009 година    на Државната изборна комисија,  
      Скопје                    Александар Новакоски, с.р. 

_____________ 
215. 

Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 
став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 
136/2008), а во врска со член  14 алинеја 2 од Правил-
никот за утврдување на критериуми за начинот и по-
стапката за избор на претседател, членови и нивни за-
меници во општинските изборни комисии, Изборната 
комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Др-
жавната изборна комисија, на седницата одржана на 
20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕ-
НОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИН-

СКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЖЕЛИНО 
 
1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, 

членовите и нивните заменици на  Општинската избор-
на комисија ЖЕЛИНО.  

2. Разрешениот претседател и членовите на оп-
штинската изборна комисија не можат да бидат по-
вторно избрани и нивните податоци се бришат од база-
та на податоци за случаен избор.  

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму 
остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа 
општинска изборна комисија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 07–91/1                         Претседател  

20 јануари 2009 година    на Државната изборна комисија, 
     Скопје                   Александар  Новакоски, с.р. 
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216. 
Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 

став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 
136/2008), а во врска со член  14 алинеја 2 од Правил-
никот за утврдување на критериуми за начинот и по-
стапката за избор на претседател, членови и нивни за-
меници во општинските изборни комисии, Изборната 
комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Др-
жавната изборна комисија, на седницата одржана на 
20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕ-
НОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИН-

СКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГОСТИВАР 
 
1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, 

членовите и нивните заменици на  Општинската избор-
на комисија ГОСТИВАР.  

2. Разрешениот претседател и членовите на оп-
штинската изборна комисија не можат да бидат по-
вторно избрани и нивните податоци се бришат од база-
та на податоци за случаен избор.  

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму 
остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа 
општинска изборна комисија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 07–92/1                         Претседател  

20 јануари 2009 година    на Државната изборна комисија, 
     Скопје                   Александар  Новакоски, с.р. 

____________ 
217. 

Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 
став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 
136/2008), а во врска со член  14 алинеја 2 од Правил-
никот за утврдување на критериуми за начинот и по-
стапката за избор на претседател, членови и нивни за-
меници во општинските изборни комисии, Изборната 
комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Др-
жавната изборна комисија, на седницата одржана на 
20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕ-
НОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИН-
СКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ВРАПЧИШТЕ 
 
1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, 

членовите и нивните заменици на  Општинската избор-
на комисија ВРАПЧИШТЕ.  

2. Разрешениот претседател и членовите на оп-
штинската изборна комисија не можат да бидат по-
вторно избрани и нивните податоци се бришат од база-
та на податоци за случаен избор.  

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму 
остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа 
општинска изборна комисија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 07–93/1                         Претседател  

20 јануари 2009 година    на Државната изборна комисија, 
     Скопје                   Александар  Новакоски, с.р. 

218. 
Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 

став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 
136/2008), а во врска со член  14 алинеја 2 од Правил-
никот за утврдување на критериуми за начинот и по-
стапката за избор на претседател, членови и нивни за-
меници во општинските изборни комисии, Изборната 
комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Др-
жавната изборна комисија, на седницата одржана на 
20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕ-
НОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИН-

СКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БРВЕНИЦА 
 
1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, 

членовите и нивните заменици на  Општинската избор-
на комисија БРВЕНИЦА.  

2. Разрешениот претседател и членовите на оп-
штинската изборна комисија не можат да бидат по-
вторно избрани и нивните податоци се бришат од база-
та на податоци за случаен избор.  

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму 
остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа 
општинска изборна комисија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 07–94/1                           Претседател  

20 јануари 2009 година    на Државната изборна комисија, 
     Скопје                    Александар  Новакоски, с.р. 

____________ 
219. 

Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 
став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 
136/2008), а во врска со член  14 алинеја 2 од Правил-
никот за утврдување на критериуми за начинот и по-
стапката за избор на претседател, членови и нивни за-
меници во општинските изборни комисии, Изборната 
комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Др-
жавната изборна комисија, на седницата одржана на 
20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕ-
НОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШ-
ТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ТЕТОВО 
 
1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, 

членовите и нивните заменици на  Општинската избор-
на комисија ТЕТОВО.  

2. Разрешениот претседател и членовите на оп-
штинската изборна комисија не можат да бидат по-
вторно избрани и нивните податоци се бришат од база-
та на податоци за случаен избор.  

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму 
остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа 
општинска изборна комисија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 07–95/1                         Претседател  

20 јануари 2009 година    на Државната изборна комисија, 
     Скопје                   Александар  Новакоски, с.р. 
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220. 
Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 

став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 
136/2008), а во врска со член  14 алинеја 2 од Правил-
никот за утврдување на критериуми за начинот и по-
стапката за избор на претседател, членови и нивни за-
меници во општинските изборни комисии, Изборната 
комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Др-
жавната изборна комисија, на седницата одржана на 
20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕ-
НОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИН-

СКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БОГОВИЊЕ 
 
1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, 

членовите и нивните заменици на  Општинската избор-
на комисија БОГОВИЊЕ.  

2. Разрешениот претседател и членовите на оп-
штинската изборна комисија не можат да бидат по-
вторно избрани и нивните податоци се бришат од база-
та на податоци за случаен избор.  

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму 
остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа 
општинска изборна комисија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 07–96/1                           Претседател  

20 јануари 2009 година    на Државната изборна комисија, 
     Скопје                   Александар  Новакоски, с.р. 

____________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
221. 

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08) и член 22, став 2 од Правилникот за начин и ус-
лови за регулирање на цени за топлинска енергија за 
греење („Службен весник на РМ“ бр. 16/06 и 164/08), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22 јануари 2009 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА 
ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  

НА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД-СКОПЈЕ 
 
1. Во Одлуката за просечна цена на производство, 

дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
греење за регулиран период на Топлификација АД-
Скопје („Службен весник на РМ“ бр.102/06, 30/07 и 
127/07 и 27/08 и 91/08) во точката 4, по алинеја 3, се 
додава нова алинеја 4 која гласи: 

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2009 го-
дина, 2,8542 денари за киловат час.  

2. Во согласност со просечната цена  утвредена во 
точка 1 на оваа одлука, тарифните ставови за продажба 
на топлинска енергија за греење утврдени со Одлуката 
за одобрување на Ценовник – Тарифа за испорака на 
топлинска енергија за греење на тарифните потрошува-
чи на Топлификација АД-Скопје за периодот од 1 
август до 31 декември 2008 година („Сл. весник на 
РМ“ бр.93/08), за период од 1 јануари до 31 декември 
2009 година линеарно се намалуваат за 35,94%  и изне-
суваат:    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари  2009 
година. 

 
   Бр. 02-208/1 

22 јануари 2009 година                      Претседател, 
      Скопје                          Славе Ивановски, с.р. 

____________ 
     

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

222. 
Врз основа на член 56, став 1 точка 14, а во врска со 

член 63 став 1 точка 8 од Законот за здравственото оси-
гурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008 и 98/2008), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 18.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕС-
ТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ  
ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И 

ЛЕКОВИТЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на висината на учество-

то на осигурените лица во вкупните трошоци на здрав-
ствените услуги и лекови („Сл. весник на РМ“ бр. 
48/2000, 52/2000, 17/2005, 47/2005, 86/2007 и 151/2007), 
во членот 3 табеларниот дел се менува и гласи: 

 
Здравствени услуги во примарна 

здравствена заштита Партиципација 
Вадење на млечен заб 100,00 
Вадење на траен заб 200,00 
Тешко вадење на заб 300,00 
Пломбирање на заб со амалгам  
(нонгама) 200,00 
Пломбирање на заб со композитен 
материјал (композитна пломба) 450,00 
Пломбирање со двокомпонентна 
обична бела пломба 260,00 
Ендодонска терапија 400,00 
Останати стоматолошки услуги 
освен превентивните 200,00 
Прва помош (трепанција-апликација 
на лек) 150,00 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, 
ќе се објави по добивање на согласност од министерот 
за здравство, а ќе се применува од 01.02.2009 година. 

 
  Бр. 02-25017/15                       Управен одбор 

18 декември 2008 година  Заменик на претседателот, 
            Скопје                       Фисник Ибраими, с.р. 

____________ 
 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

223. 
Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07) и 
член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен 
весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник 
на РМ, на седницата одржана на 21.10.2008 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2009 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 
претплата на службеното гласило „Службен весник на 
Република Македонија“ за 2009 година. 

 
Член 2 

Цената на годишната претплата на службеното гла-
сило „Службен весник на Република Македонија“ за 
2009 година за домашни правни и физички лица се 
утврдува на 9.200,00 денари, со можност за плаќање на 
рати. 

 
Член 3 

Цената на годишната претплата на службеното гла-
сило „Службен весник на Република Македонија“ за 
2009 година за правни и физички лица со седиште или 
живеалиште во странство се утврдува на 295,00 EUR. 

 
Член 4 

Претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои ќе 
изразат желба во текот на 2009 година да го зголемат, 
односно намалат бројот на службеното гласило „Служ-
бен весник на Република Македонија“ или да се прет-
платат во текот на 2009 година за пократок период од 
12 месеци, цената се утврдува во износ од 920,00 дена-
ри на месечно ниво. 

 
Член 5 

Во цената утврдена од член 2, 3 и 4 од оваа одлука е 
пресметан и данокот на додадена вредност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност 
од Владата на Република Македонија, со примена од 
01.01.2009 година. 

 
   Бр. 02-7724/1                            Управен одбор 

21 октомври 2008 година                   Претседател, 
     Скопје                               Борис Јосифовски, с.р. 

_____________ 
224. 

Врз основа на член 19, став 2, точка 7 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07) и член 
21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник 
на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, 
на седницата одржана на 21.10.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата за Регистарот на прописи на Република Ма-
кедонија за 2009 година, во издание на Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија 
ц.о. Скопје. 

 
Член 2 

Цената на годишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 2009 година за 
домашни правни и физички лица се утврдува на 
3.700,00 денари, со можност за плаќање на рати. 

 
Член 3 

Цената на годишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 2009 година за 
правни и физички лица со седиште или живеалиште во 
странство се утврдува на 90,00 ЕUR. 

 
Член 4 

Во цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е 
пресметан и данокот на додадена вредност. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по дoбивањето согласност 
од Владата на Република Македонија, со примена од 
01.01.2009 година. 

 
   Бр. 02-7725/1                            Управен одбор 

21 октомври 2008 година                   Претседател, 
     Скопје                               Борис Јосифовски, с.р. 
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