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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
822. 

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15.05.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

 
Член 1 

Во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/05, 
73/06 и 40/07) во членот 449 точката 4 се брише. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 19-2761/1               Претседател на Владата 
15 мај 2007 година             на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
823. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 15.05.2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНТАР ЗА СЛЕДЕЊЕ  
НА ДРОГА И ЗАВИСНОСТИ ОД ДРОГА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Центар за следење на 
дрога и зависности (во натамошниот текст: Центарот) 
од дрога како координативно тело на Владата на Ре-
публика Македонија.  

Член 2 
Центарот  ќе има за задача да обезбеди објективни, 

веродостојни и споредливи информации за дрогата и 
зависноста од дрога, во согласност со стандардите на 
Европската  унија. Статистичките, документациските и  
техничките информации продуцирани од Центарот 
имаат за цел обезбедување на глобална слика за состој-
бата со дрога и зависноста  од дрога, врз основа на која 
можат да бидат преземени мерки и одлуки за поната-
мошни активности. Обезбедувањето на споредливи, 
објективни и веродостојни  податоци ќе се осигура со 
воспоставување  на индикатори и заеднички  критериу-
ми, со цел да се зголеми  униформноста  на податоците 
и да се воспостават мерливите стандарди. Информаци-
ите кои ќе ги продуцира Центарот мора да бидат стан-
дардизирани и да ги задоволуваат и квалитативните и 
квантитативните норми.  

Член 3 
Центарот  ќе има задача да следи и да ги евалуира 

податоците од три основни полиња на делување: 
- здравствено поле во кое се опфатени 5-те епиде-

миолошки здравствени индикатори: преваленца (рас-
пространетост) на  користење на дрога кај општата по-
пулација; проблематични корисници на дрога (според 
стандардите на Европскиот центар за  дрога и зависно-
сти од дрога – EMCDDA); третман; смртност поврзана 
со дрога; инфективни заболувања поврзани со употре-
ба на дрога; 

- полициски податоци како индикатори за дрога; 
- царински податоци како индикатори за дрога; 
- физибилити студии, истражувања и одредени пи-

лот проекти. 

Член 4 
  Центарот своите активности ги насочува кон вклу-

чување во: 
- Европскиот  центар за следење на дрога и завис-

носта од дрога EMCDDA (European Monitoring Centre 
for Drugs and drug addiction); 

- РЕИТОКС мрежата, Европската мрежа за информи-
рање за  дроги и зависности од дрога, која ги поврзува  на-
ционалните фокални точки, односно центрите за  следење 
на дрога и зависности од дрога (The European information 
Network on Drugs and Drug Addiction (Reitox); 

- Квалитативна Европска мрежа за истражување по-
врзано со дрога (Qualitative European Drug Research 
Network); 

- Размена на искуства поврзани со активности со на-
малување на побарувачката со дрога EDDRA (Exchange 
on Drug Demand Reduction Action); 

- Европска база на податоци за дрога ELDD 
(European  Legal Database on Drugs); 

- Имплементирање на комуникациската стратегија  
за контрола на дроги.  

 
Член 5 

Со Центарот ќе раководи раководителот на секто-
рот за  контролирани супстанци во рамките на Бирото 
за лекови при Министерството за здравство. 

 
Член 6 

Министерството за внатрешни работи, Министерс-
тво за финансии Царинска управа, Министерство за 
здравство, Министерство за образование и наука,  Ми-
нистерство за труд и социјална политика, Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство; Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита, Институтот 
за судска медицина, Клиниката за заразни болести и 
Државниот завод за  статистика, доставуваат податоци 
до Центарот.  

Одобрувањето на извештаите изготвувани од Цен-
тарот, пред  истите да бидат пуштени во јавна употреба 
ќе бидат доставени на мислење до Државната меѓуре-
сорска  комисија за дроги и зависности од дрога.  

Државната меѓуресорска комисија за дроги и завис-
ности од дрога ќе ги усвои годишните извештаи на 
Центарот пред нивното доставување до меѓународните 
институции. 

Министерството за здравство, Министерството за 
внатрешни работи, Царинската управа ќе имаат неогра-
ничен пристап до информациите на Центарот, по утвр-
дена потреба. 

 
Член 7 

Членови на Центарот се претставници од: 
1. Министерството за внатрешни работи; 
2. Министерството за финансии – Царинската управа; 
3. Републичкиот завод за здравствена заштита. 
 

Член 8 
Стручно административните работи на Центарот ќе 

се вршат од страна на Бирото за лекови при Мини-
стерството за здравство.  

 
Член 9 

Начинот на работа на Центарот ќе се регулира со  
Деловник за работа, кој ќе биде донесен од Центарот  
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на  
оваа одлука.  

 
Член 10 

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

 
     Бр. 19-2659/1                     Претседател на Владата  
15 мај 2007 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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824. 
Врз основа на член 51 од Законот за тутун и тутун-

ски производи („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.24/06), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 15.05.2007 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО 
ПРИМАРНОТО ТУТУНСКО ПРОИЗВОДСТВО 

ВО 2007 ГОДИНА 
 

I 
Средствата за финансирање на активностите во 

примарното тутунско производство во 2007 година во 
износ од 276.800.000,00 денари, обезбедени согласно 
раздел 14001 програма 3 потпрограма 30 категорија 46 
ставка 464 од Буџетот на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
139/06), ќе се користат според намените, критериумите 
и условите утврдени со оваа програма и тоа за:  

 
Вид на мерка во денари 

1. Финансиска поддршка за произведен 
и откупен тутун од род 2006 година 273.800.000,00 
2. Финансиска поддршка за научно-
истражувачки активности во примар-
ното тутунско производство 2.000.000,00 
3. Подобрена компјутерска евиденци-
ја, следење и контрола на производс-
твото на тутун   500.000,00 
4. Одржување на работилници и орга-
низирање на семинари, образовни и 
промотивни активности 500.000,00 
ВКУПНО 276.800.000,00 

 
II 

Средствата од дел I точка 1 на оваа програма во из-
нос од 273.800.000,00 денари ќе ги користат примарни-
те производители на тутун за произведен ориентален 
ароматичен тутун од род 2006 година, врз основа на 
произведен и предаден тутун во откупно претпријатие 
во 2006/2007 година. Финансиската поддршка ќе се 
исплаќа по килограм предаден тутун во тутунско прет-
пријатие-откупувач.   

 
III 

Средствата од дел I точка 2 на оваа програма во из-
нос од 2.000.000,00 денари ќе се користат за следните 
мерки: 

 
Вид на мерка во денари 

2.1. Финансиска поддршка за аплика-
тивни проекти од областа на тутун-
ското производство 1.500.000,00 
2.2. Финансиска поддршка за произ-
водство на сертифициран семенски 
материјал за тутун 500.000,00 
ВКУПНО 2.000.000,00 

 
IV 

1. Исплатата на средствата од дел I точка 1 од оваа 
програма по корисници ја врши Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа 
на произвeден тутун од род 2006 година, предаден во 
откупно претпријатие во 2006/2007 година и списоци 
за откупена количина по производители, обезбедени од 
откупното претпријатие во кое производителот на ту-
тун го предал производството од род 2006 година.  

2. Исплатата на средствата од дел I точка 2 и точка 
3 од оваа програма ќе се врши согласно склучен дого-
вор помеѓу министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и правно лице. 

V 
Доколку дојде до извршување на некои мерки пред-

видени со оваа програма во поголем обем, а друга мер-
ка биде нецелосно реализирана, министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство во рамките на 
вкупно расположливите средства по оваа програма вр-
ши соодветна пренамена по мерки. 

  
VI 

Средствата предвидени со оваа програма се непо-
вратни. 

 
VII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
    Бр. 19-2773/1                      Заменик на претседателот 
15 мај 2007 година                  на Владата на Република 

    Скопје                                Македонија,       
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
825. 

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македoнија” бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 15.05.2007 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУ-
РЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ 
И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2007 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа програма се уредува намената на средства-
та за поддршка на претприемништвото во вкупен износ 
од 30.000.000 (триесет милиони) денари, обезбедени од 
Буџетот на Република Македонија, раздел 10001, под-
програма Д1 - Поддршка на развојот на мали и средни 
претпријатија, ставка 464 и подпрограма Д2 - Обука и 
преквалификација, ставка 464 („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 139/06). 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа програма ќе се кори-
стат за следниве намени: 

      
 во илајади  

денари 
Средства за поддршка на претприем-
ништвото  30.000 
1. Финансирање на институционална 
инфраструктура     

9.600 
 

1.1 Агенцијата за поддршка на претпри-
емништвото на Реопублика Македонија 7.200 
Извршување на редовните задачи на Аген-
цијата (оперативни трошоци) 
Индикатори на успешност: 
1. Целосно извршување на работните зада-
чи и проектите утврдени во Програмата за 
активности на Агенцијата и оваа програма  
Цел: 
Поддршка на малите и средни претприја-
тија согласно 4-годишната Програма за 
развој на претприемништвото, конкурент-
носта и иновативноста на малите и средни 
претпријатија и Повелбата за мали прет-
пријатија на Европската унија и другите 
програми за малите и средни претпријати-
ја на Владата на Република Македонија.  
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1.2 Кофинансирање на Еуро инфо ко-
респондентниот центар  1.200 
Кофинансирање на редовните активности 
на Еуро инфо кореспондентниот центар во 
согласност со неговата годишна програма. 
Индикатори на успешност: 
1. Одржување на база на податоци за де-
ловна соработка 
2. Две регионални работилници и публи-
кации 
3. Електронско публикување и дистрибу-
ција на одбрани деловни понуди и барања 
за понуди или услуги 
4. Одговор на прашањата и барањата од 
клиенти. 
Цел: 
Подобрен пристап за малите и средни 
претпријатија до странските пазари, ин-
формации и поддршка на деловните субје-
кти во области и прашања врзани со Ев-
ропската Унија (пристап до пазари, фон-
дови,  тендери, деловни партнери).  
1.3 Кофинансирање на Фонд за развој на 
човечки ресурси/ Академија за менаџери 1.200 
Кофинансирање на активностите врзани за 
работата на Фондот за развој на човечки 
ресурси 
Индикатори на успешност: 
1. Зголемен опфат на целните групи на 
Фонд за развој на човечки ресурси  
Цел: 
Зголемување на конкурентноста на Маке-
донските мали и средни претпријатија 
преку поддршка на развојот на менаџер-
ските вештини во претпријатијата и преку 
поддржувањето на промените како инте-
грален дел од организациите во раст.  
2. Финансирање на облици на нефинан-
сиска поддршка 20.400 
2.1. Финансирање на активности и проек-
ти преку Агенцијата за поддршка на прет-
приемништвото/регионалните центри 10.800 
2.1.1 Ваучерскиот систем за советување 4.200 
Имплементација на Ваучерскиот систем за 
советување во целата земја. 
Индикатори на успешност: 
1. Поддршка на советодавни услуги  кај 
најмалку 150 клиенти 
2. Одржување на веб страната за консул-
танти 
Цели: 
- Поддршка на зајакнувањето на конку-
рентноста на постоечките мали и средни 
претпријатија и основање на нови прет-
пријатија; 
- Ширење на ваучерскиот систем за сове-
тување, како инструмент за подобрување 
на работењето на секторот на мали и сред-
ни претпријатија; 
- Подобрен пристап и квалитет на совето-
давните услуги во Македонија.  
2.1.2 Претприемачки награди 600 
Индикатори на успешност: 
1.Организирана медиумска кампања; 
2. Доделени награди. 
Цели: 
- Промена на општествениот поглед по од-
нос на претприемништвото; 
- Воспоставена годишна претприемачка 
програма на награди;  
2.1.3 Издавање на магазин 780 
Индикатори на успешност: 
1. Квартално изработување и публикување 
на магазин “Export news from Macedonia”  

Цели: 
- Промовирање во странство на одделни 
производи од претпријатијата кои се спрем-
ни за извоз. 
2.1.4 Претприемничко образование 600 
Индикатори на успешност: 
1.Реализирани 5 работилници за обука на 
ученици и студенти за претприемништвото  
Цели: 
- Развој на претприемничкиот дух и култура  
2.1.5 Инфо пулт - проектот во соработка 
со регионалните центри за деловна под-
дршка  1.500 
Поддршка на  деловните центри во актив-
ностите поврзани со понатамошно функ-
ционирање на мрежа на центри и импле-
ментација на програми за помош, инфор-
мирање и советување на малите и средни 
претпријатија. 
Индикатори на успешност: 
1. Информативни услуги дадени на 1200 
клиенти; 
2. Продолжување на функционирањето на 
мрежата на центри и надградба на базата 
на податоци со најмалку 1200 дополнител-
ни клиенти; 
3. Поддршка на Агенцијата за поддршка 
на претприемништвото  во дистрибуцијата 
на информации и активностите за зголе-
мување на прифаќањето на услугите во 
целните групи. 
Цели: 
- Информативна, промотивна, советодавна 
и логистичка поддршка на малите и сред-
ни претпријатија  на регионално ниво. 
- Надградба на постоечката база на пода-
тоци  
- Дистрибуција на релевантни и корисни 
информации на малите и средни претпри-
јатија.   
2.1.6 Европски ден на претприемачите 1.200 
Соработка со комори, деловни здружени-
ја, Европска бизнис асоцијација 
Индикатори на успешност: 
1.Спроведена кампања за организирање на 
Европскиот ден на претприемачи; 
2.Организиран годишен настан – европ-
скиот ден на претприемачи (9 мај). 
Цели: 
- Зголемена мотивираност и партиципаци-
ја на малите и средни претпријатија, мла-
ди претприемачи и потенцијални претпри-
емачи; 
- Зголемена перцепција кај претприемачи-
те за значењето на добивање на некоја од 
наградите на овој настан.  
2.1.7 Подигање на свеста за Информа-
циско комуникациска технологија 300 
Индикатори на успешност: 
1. Кампања за значењето на Информаци-
ско комуникациската технологија за мали-
те и средни претпријатија за; 
2. Зголемен број на малите и средни прет-
пријатија кои ја применуваат Информаци-
ско комуникациската технологија  во сво-
ите процеси на производство, управување, 
продажба, маркетинг итн. 
Цели: 
- Подигање на свеста за значењето на Ин-
формациско комуникациската технологија; 
- Зголемена примена на Информациско 
комуникациската технологија  од страна 
на малите и средни претпријатија како 
предуслов за нивна зголемена конкурент-
ност и за пократко време да станат дел од 
глобалната економија.  
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2.1.8 Публикување брошури  600 
Соработка со деловни здруженија, комо-
ри, медиуми. 
Индикатори на успешност: 
1.Организирана кампања за значењето и 
улогата на претприемништвото и на мали-
те и средни претпријатија; 
2. Публикувани брошури. 
Цели: 
- Подигање на свеста кај населението за 
поимот и значењето на претприемништво-
то,  менаџерството, малите и средни прет-
пријатија  и самовработувањето.   
2.1.9 Обуки за воведување на стандарди 
за квалитет 720 
Индикатори на успешност: 
1.Организирање обуки за подигање на све-
ста за промовирање на важноста на ИСО и 
другите стандарди; 
2.Зголемен број на малите и средни прет-
пријатија кои имаат воведено стандарди за 
квалитет; 
3. Организирани обуки за консултанти. 
Цели: 
- Зголемен број на консултанти кои ќе им 
помагаат на малите и средни претпријати-
ја  во воведувањето на стандардите; 
- Зголемена конкурентност на малите и 
средни претпријатија; 
- Зголемен извоз и профит.  
2.1.10 Кофинансирање на Каталог на прет-
приемачи и претпријатија по региони 300 
Финансиска поддршка во изработката на 
каталогот 
Индикатори на успешност: 
1.Изработен и публикуван каталог 
Цели: 
- Промовирање на претприемачите и ком-
паниите; 
- Зголемена соработка помеѓу регионите 
во земјата, прекугранична соработка и по-
широко.  
2.2 Активности и проекти преку Мини-
стерството за економија 9.600 
2.2.1 Кофинансирање на кластери 1.800 
Помагање за формирање на нов кластер 
Индикатори на успешност: 
1. Договор на стопанствениците за нов 
бизнис кластер. 
Цели: 
- Зголемување на конкурентноста на мали-
те и средни претпријатија; 
- Зголемување на производството и извозот.  
2.2.2 Кофинансирање на нови бизнис 
центри 1.800 
Кофинасирање на трошоците за отворање 
на нови бизнис центри 
Индикатори на успешност: 
1. Отворени нови бизнис центри. 
Цел: 
- Помагање на потенцијалните претприе-
мачи, на новите и мали претпријатијата во 
општините каде нема вакви центри; 
- Креирање на нови работни места.  
2.2.3 Кофинансирање на нови бизнис 
инкубатори 1.800 
Кофинасирање на трошоците за отворање 
на нови бизнис инкубатори  
Индикатори на успешност; 
1. Отворени нови инкубатори. 
Цел: 
- Помагање на основање на нови мали 
претпријатија / во општините каде нема 
вакви инкубатори; 
- Креирање на нови работни места.   

2.2.4 Кофинансирање на трошоци на Ре-
гионалните центри за проекти од нефи-
нансиска поддршка 1.800 
Финансиска поддршка на доставени и 
усвоени предлог проекти од Регионалните 
центри (можни предлози: претприемниш-
тво, нефинасиски форми на поддршка на 
бизнисот, организирање на бизнис фору-
ми, регионални деловни средби, саеми, 
промоција и др.) 
Индикатори на успешност: 
1.Број на доставени предлог проекти од 
страна на Регионалните центри; 
2.Број на малите и средни претпријатија  
кои учествувале на обуки, семинари, реги-
онални деловни средби, саеми. 
Цели: 
- Јакнење на улогата на Регионалните цен-
три како посредници на релацијата јавен 
сектор-претприемачи  на локално, а особе-
но на регионално ниво.  
2.2.5 Опсерваторија за мали и средни 
претпријатија 180 
Изготвување на извештаи за малите и 
средни претпријатија во Република Маке-
донија 
Индикатори на успешност: 
1. Периодични извештаи на Опсерватори-
јата за состојбата на малите и средни прет-
пријатија  во Република Македонија; 
2. Годишен извештај за малите и средни 
претпријатија  на Опсерваторијата за 2006 
година. 
Цел: 
Со работењето на Опсерваторијата соглас-
но со Методологијата на мрежата на Оп-
серватории во Европа, Владата ќе распо-
лага со релевантни и компаративни пока-
затели со Европската унија и анализи за 
состојбата на малото стопанство.  
2.2.6 Меѓуминистерска соработка за ре-
ализација на Програмата и Европската 
повелба-работна група 240 
Координирање на работата на работната 
група 
Индикатори на успешност: 
1. Одржани периодични состаноци на ра-
ботната група, 
Цел: 
Имплементирање на мерките од Акциони-
от план на Програмата и на препораките 
од Европската повелба.  
2.2.7 Форум за мали и средни претпри-
јатија 180 
Координирање на активностите на работа-
та на Форумот 
Индикатори на успешност; 
1. Периодични состаноци на работните 
групи на Форумот; 
2. Реализирани конференции за презента-
ција на препораките од работата на работ-
ните групи на Форумот. 
Цел: 
Унапредување и јакнење на дијалогот со 
приватниот сектор со цел негово инволви-
рање во креирањето на политиката за раз-
вој на малите и средни претпријатија во 
Македонија.  
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2.2.8 Кофинансирање на останати дона-
торски проекти 1.800 
Кофинансирање и учество во имплемента-
цијата на проекти за поддршка на малите 
и средни претпријатија финансирани од 
странски донатори. 
Индикатори на успешност: 
- имплементација на минимум 2 различни 
проекти за поддршка на малите и средни 
претпријатија финансирани од странски 
донатори. 
Цел: 
Поддршка на растот на малите и средни 
претпријатија  со кофинансирање на тро-
шоците на донаторски проекти.  

 
Член 3 

Исплатата на средствата од оваа програма ја врши 
Министерството за економија. 

Доколку дојде до извршување на некои активности 
предвидени со оваа програма во поголем обем, а други 
бидат нецелосно реализирани, министерот за економи-
ја, во рамките на вкупно расположливите средства по 
оваа програма, врши соодветна пренамена во рамки на 
дадените приоритети. 

 
Член 4 

Реализацијата на оваа програма ќе се врши преку 
Министерството за економија и  Агенцијата за поддр-
шка на претприемништвото на Република Македонија. 

 
Член 5 

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

 
    Бр.19-2054/1                        Претседател на Владата  
15 мај 2007 година                 на Република Македонија, 

   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

826. 
Врз основа на член 16, став 1 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.05.2007 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БРОЈ 23-1573/1 ОД 31.03.2003 ИЗДАДЕНА НА 
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВА-
ЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ „ЛОТА-
РИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈА-
НО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕ-
ЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) ШТО СЕ НАОЃА ВО 
ХОТЕЛ „МЕТРОПОЛ“ ВО ОХРИД, ВО НАСЕЛБА  

„СВ.СТЕФАН“ ББ 
 
1. Во Лиценцата под број 23-1573/1 од 31.03.2003 

издадена на Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македони-
ја“ Скопје, за постојано приредување на посебни игри 
на среќа во играчница (казино), во точката 2 зборовите: 
„хотел „Метропол“ во Охрид, во населба „Св. Стефан“ 
бб се заменуваат со зборовите: „хотел „Белви“ во 
Охрид во населба „Долно Коњско“ бб“. 

2. Во точката 3 од Лиценцата бројот „6 (шест)“ се 
заменува со бројот „5 (пет)“, бројот „4 (четири)“ се за-
менува со бројот „6 (шест)“. По зборовите „блек џек 4 
(четири) маси“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а 
точката се брише и се додаваат зборовите: „и еден 
автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да 
учествуваат повеќе играчи.“ 

3. Ова изменување и дополнување на лиценцата се 
објавува во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
      Бр. 19-2620/1                Претседател на Владата 
15 март 2007 година              на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

827. 
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 2 од Законот за 

полиција („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 114/06), министерот за внатрешни работи донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКА 
И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКА НА ПОЛИЦИЈАТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-
жината на образецот на службената легитимација и 
значка, како и начинот на издавање на службената ле-
гитимација и значка на Полицијата. 

 
Член 2 

Образецот на службената легитимација на полици-
ските службеници е со димензија 6 х 9,5 см. кој е сме-
стен во троделна кожна обвивка со црна боја, големина 
7 х 31 см. (Образец бр. 1 и 2). 

Образецот на службената легитимација е сместен 
во внатрешната горна страна од кожната обвивка, под 
проѕирна пластична фолија. 

На предната страна образецот на службената леги-
тимација содржи: натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“ 
и „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“. На истата страна, 
во средината, има место за фотографија со димензии 
2,5 х 3 см., а под неа се впишуваат податоци за: името 
и презимето на полицискиот службеник и потпис на 
лицето овластено за издавање на службената легитима-
ција. Во долниот дел на златно–жолта подлога со црве-
на боја е отпечатен серискиот број. 

Задната страна на образецот содржи отпечатен сим-
бол на Република Македонија под кој се впишуваат по-
датоци за: датумот и местото на раѓање на полициски-
от службеник, неговото живеалиште, датумот на изда-
вањето на службената легитимација, регистарскиот 
број и крвната група на полицискиот службеник. 

На внатрешната долна страна од кожната обвивка 
се наоѓа метална значка, која во горниот дел содржи 
сериски број, истоветен со серискиот број на легитима-
цијата. Значката на средишниот дел содржи симбол на 
Република Македонија, со натпис: „РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА“ и „ПОЛИЦИЈА“. 

Обрасците број 1 и 2 од став 1 на овој член се со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Службените легитимации се издаваат за време до-
дека работникот согласно Законот за полиција има ста-
тус на полициски службеник. 

Полицискиот службеник на кого ќе му престане ра-
ботниот однос во Министерството за внатрешни рабо-
ти (во натамошниот текст: Министерството) или ќе би-
де распределен на работно место кое не е предвидено 
за полициски службеник, ја враќа службената легити-
мација на Министерството. 



18 мај 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 62 - Стр. 7 

Член 4 
Полицискиот службеник кој патува во странство не мо-

же да ја носи со себе издадената службена легитимација. 
 

Член 5 
Полицискиот службеник кој ќе ја загуби службена-

та легитимација или на друг начин ќе остане без неа 
веднаш ја известува соодветната организациона едини-
ца на Министерството.  

Член 6 
Службената легитимација се заменува со нова, кога 

поради оштетување или дотраеност ќе стане неупо-
треблива, како и кога имателот на службената легити-
мација ќе го промени личното име.                                                                          

Член 7 
Службените легитимации што се враќаат или заме-

нуваат се ништат.  
Член 8 

За издадените службени легитимации на полици-
ските службеници се води евиденција. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Евиденцијата за издадените службени легитимации 
содржи: реден број, име и презиме на полицискиот 
службеник на кого му е издадена службената легити-
мација, датум на издавањето, сериски број на службе-
ната легитимација, назив на организационата единица 
на Полицијата каде што полицискиот службеник е рас-
пореден и рубрика за забелешки. 

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен 
упис на податоците се впишува во службената легити-
мација како регистарски број. 

Во рубриката за забелешки се запишуваат измените 
на податоците од ставот 2 на овој член. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 11.11.2007 година. 

 
  Бр. 131-32678/1 
14 мај 2007 година                            Министер, 

    Скопје                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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828. 
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 5 од Законот за 

полиција („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 114/06), министерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖ-
БЕНИЦИ СО ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ И ПРО-

НАЈДЕНИ ПРЕДМЕТИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишува постапувањете на 

полициските службеници со привремено одземени и 
пронајдени предмети.  

Член 2 
Привремено одземени предмети во смисла на овој 

правилник се оние предмети кои полицискиот службе-
ник ќе ги одземе доколку за нив постојат основи на 
сомневање дека се употребени или биле наменети за 
извршување кривично дело или прекршок или се пред-
мет, односно принос од извршено кривично дело или 
прекршок, по налог на судот или за нив се води управ-
на постапка. 

Пронајдени премети во смисла на овој правилник 
се оние предмети на кои во моментот на нивното нао-
ѓање не може да им се утврди сопственикот, односно 
владетелот. 

 
II. ПОСТАПУВАЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕ-
НИЦИ СО ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ 

 
Член 3 

За привремено одземените предмети, полицискиот 
службеник составува потврда во четири примероци од 
кои еден примерок му се предава на лицето од кого се 
одземени предметите. 

Потврдата од ставот 1 на овој член содржи:  
1. штембил на Министерството за внатрешни рабо-

ти со архивски број и датум и назив на организациона-
та единица; 

2. правен основ за издавање на потврдата; 
3. датум, час и место на кои предметите биле одзе-

мени; лични податоци за лицето од кое се одземени 
предметите и име и презиме на полицискиот службе-
ник кој ги одземал предметите;  

4. опис на предметите дадени според нивните оп-
шти или индивидуални карактеристики по број, вид, 
марка или одреден квалитет, означени со реден број; 

5. реден број со кој завршува описот на предметите, 
означен со броеви и букви; 

6. основот по кој е извршено одземањето; 
7. евиденциски број под кој настанот е заведен во 

Книгата за дневни настани; 
8. потпис на полицискиот службеник кој ги одзел 

предметите; 
9. место за печат и 
10. потпис на лицето од кое се одземени предмети-

те, број на неговата лична карта, назив на органот кој ја 
издал личната карта и ЕМБГ. 

Образецот на потврдата од став 1 на овој член е со-
ставен дел на овој Правилник. 

 
Член 4 

До поднесување кривична пријава (во натамошниот 
текст: пријавата) или барање за поведување прекршоч-
на постапка до надлежен суд или орган (во натамошни-
от текст: барањето), привремено одземените предмети 
се чуваат во посебно одредени и опремени простории 
во организационите единици во седиштето на Мини-
стерството за внатрешни работи (во натамошниот 
текст: Министерството), во секторите за внатрешни ра-
боти (во натамошниот текст: секторите) и во регионал-
ните центри за гранични работи (во натамошниот 
текст: регионалните центри).  

Со поднесување на соодветна пријава, односно ба-
рање сите привремено одземени предмети, освен доби-
ток, дрва, лесно расиплива стока и стока со ограничен 
рок на употреба, се предаваат на надлежниот суд или 
орган на државната управа, доколку од страна на судот 
не се одлучи истите и понатаму да се чуваат во Мини-
стерството. Во прилог на пријавата, односно барањето 
се приложува и примерок од потврдата за одземените 
предмети, како и останатата документација што се од-
несува на привремено одземените предмети предадени 
на чување во соодветни правни лица или документ де-
ка истата е останата на чување во Министерството.  

За предадените предмети во судот, орган на држав-
ната управа или во соодветно правно лице полициски-
от службеник обезбедува потврда која се чува во доси-
ето за одземениот предмет. 

 
Член 5 

Во случаите кога полициските службеници ќе утвр-
дат дека не постои основ за поднесување пријава, од-
носно барање за поведување соодветна постапка, при-
времено одземените предмети се враќаат на лицето од 
кое се одземени. 

За враќањето на привремено одземените предмети 
полицискиот службеник на лицето од кое се одземени 
предметите му издава потврда, за што се составува 
службена белешка од која примерок се одложува во до-
сието за одземени предмети. 

 
Член 6 

Доколку постои интерес за определено старо или ка-
рактеристично оружје, муниција, експлозивни средства, 
фалсификувани девизни средства, или наркотична дро-
га, психотропна супстанција или прекурсор (во мала ко-
личина) да се чува како музејска збирка или заради до-
полнително остручување во соодветната област, од стра-
на на Министерството може истото да се побара од су-
дот кој одлучува за привремено одземените предмети. 

 
Член 7 

За привремено одземените предмети се води посеб-
на евиденција во форма на регистaр и досие.  

Регистарот и досиејата од ставот 1 на овој член ги 
водат полициски службеници во организационите еди-
ници во седиштето на Министерството, во секторите и 
во регионалните центри, каде е извршено привремено-
то одземање на предметите.  

 
1. Постапување со привремено одземени предмети 
од историско или културно значење, како и со пред-

мети од поголема вредност 
 

Член 8 
Привремено одземените предмети од историско 

или културно значење, како и предметите од поголема 
вредност се фотографираат од страна на полицискиот 
службеник и нивните фотографии се приложуваат во 
досието за одземени предмети.  

 
2.  Постапување со одземени благородни метали, 

предмети од благородни метали, скапоцени камења, 
денари и девизи 

 
Член 9 

На одземените благородни метали, предмети од бла-
городни метали, скапоцени камења, денари и девизи им 
се утврдуваат карактеристиките и квалитетот во овла-
стена институција, за што се составува  записник. 

За одземените денари и девизи, покрај податоците од 
ставот 1 на овој член, во потврдата за одземени предмети 
поединечно се внесуваат апоените и сериските броеви. 



18 мај 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 62 - Стр. 9 

3.  Постапување со одземени  возила, наркотични 
дроги, психотропни супстанции и прекурсори, 
оружје, муниција и експлозивни материи 

 
Член 10 

Привремено одземените возила до поведување на 
соодветна постапка, се чуваат во седиштето на Мини-
стерството и во секторите. 

При одземањето и при предавањето на возилото 
истото се фотографира. Примерок од фотографиите се 
приложува во пријавата, односно барањето и во досие-
то за одземени предмети. 

 
Член 11 

Одземената наркотична дрога, психотропна суп-
станција или прекурсор се вештачи во Министерство-
то, за што се составува записник во кој се констатира 
видот, количината и квалитетот на истите. 

Одземената наркотична дрога, психотропна суп-
станција или прекурсор од ставот 1 на овој член се сме-
стува во посебни вреќи кои се запечатуваат и пломби-
раат со жиг на Министерството. 

 
Член 12 

Со одземеното оружје, муниција и експлозивни ма-
терии, во управна постапка се постапува согласно про-
писите за оружјето. 

 
4.  Постапување со одземен добиток  

Член 13 
Одземениот добиток до завршување на судската по-

стапка, односно постапката на надлежниот орган на др-
жавната управа се предава на чување во правно лице 
регистрирано за чување и одгледување добиток или на 
надлежната ветеринарна станица. 

 
5.  Постапување со одземени дрва 

 
Член 14 

Одземените дрва до завршувањето на судската по-
стапка, односно постапката на надлежниот орган на др-
жавната управа се предаваат на чување во правно лице 
од областа на шумарството и дрвната индустрија, до-
колку судот поинаку не одлучи. 

 
6.  Постапување со лесно расиплива стока и стока 

со ограничен рок на употреба  
Член 15 

Одземената стока која е подложна на брзо расипу-
вање или која е со ограничен рок на употреба, ќе се 
предаде на правно лице чија дејност е вршење на про-
мет и услуги со таков вид на стоки или на друго правно 
лице, по налог на судот. 

 
III. ПОСТАПУВАЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕ-

НИЦИ СО ПРОНАЈДЕНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Член 16 
За секој пронајден предмет полицискиот службеник 

составува записник во кој се внесуваат податоци за ли-
цето кое ги пронашло предметите; обележја на пронај-
дените предмети (опис на предметите, даден според 
нивните општи или индивидуални карактеристики по 
број, вид, марка или квалитет) и датум, време и место 
на пронаоѓање на предметите. 

Примерок од записникот од став 1 на овој член се 
предава на пронаоѓачот. 

 
Член 17 

Полицискиот службеник по приемот на предметот 
врши проверка во евиденцијата на украдени предмети 
и доколку се утврди сопственикот, истиот се повикува 
да го подигне предметот. 

За враќањето на предметот полицискиот службеник 
составува потврда во три примероци, од кои еден при-
мерок се дава на лицето на кое се враќа предметот. 

Потврдата од став 2 на овој член содржи: изјава на 
лицето дека го примил предметот која содржи (име и 
презиме, место и адреса на живеење, регистарски број на 
лична карта и назив на органот кој ја издал личната кар-
та) и обележја на пронајдените предмети (опис на пред-
метите, даден според нивните општи или индивидуални 
карактеристики по број, вид, марка или квалитет).  

 
Член 18 

Ако за пронајдениот предмет се води управна, пре-
кршочна или судска постапка пред надлежен орган или 
суд, полицискиот службеник со истиот постапува сог-
ласно одредбите од член 3 до член 15 на овој правилник. 

 
Член 19 

Пронајдените предмети за кои не се води управна, 
прекршочна или судска постапка пред надлежен орган 
или суд, се чуваат во посебно одредени простории во 
секторите.  

Доколку има потреба, во посебно карактеристични 
случаи, предметите се предаваат на чување во седи-
штето на Министерството. 

 
Член 20 

Доколку во рок од една година од денот на пронао-
ѓањето на предметите не се пронајдат или не се јават 
сопствениците, предметите се продаваат на правно или 
физичко лице, а соодветни предмети за кои има потре-
ба остануваат на користење во Министерството. 

Предметите кои од објективни причини не може да 
се чуваат долго време, лесно расипливата стока и доби-
токот, веднаш по пронаоѓањето се продаваат, односно 
предаваат на правно лице овластено за производство и 
промет со предмети од таков вид. 

Продажбата на пронајдените предмети од ставовите 
1 и 2 на овој член се врши по пат на јавно наддавање, 
во седиштето на  секторот. 

Најмалку еднаш во текот на годината во јавните 
гласила од страна на  Министерството, односно секто-
рите се објавува јавен повик за препознавање на про-
најдените предмети во кој се наведува локацијата каде 
ќе бидат изложени пронајдените предмети и периодот 
во кој може да се изврши нивно препознавање, а кој 
период не може да биде пократок од 30 дена од денот 
на објавувањето на јавниот повик во јавните гласила.  

 
Член 21 

Сопственикот на пронајдениот предмет, доколку на 
друг начин не може да ја докаже сопственоста, тоа мо-
же да го стори со двајца сведоци кои ќе дадат писмена 
изјава пред полицискиот службеник дека пронајдениот 
предмет е негова сопственост. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 22 

Со привремено одземените предмети за кои е во тек 
управна, прекршочна или судска постапка пред надле-
жен орган или суд и пронајдените предмети на кои им 
истекол рокот од една година од денот на наоѓањето, а 
сé уште не се продадени, ќе се постапува согласно 
одредбите на овој правилник. 

 
Член 23 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 11.11.2007 година. 

 
  Бр. 131-32682/1  
14 мај 2007 година                           Министер, 
          Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

829. 
Врз основа на член 62 став 7 од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 28/1998), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ НА 
ОБЈЕКТИТЕ ВО КОИ СЕ ПРОИЗВЕДУВА ДОБИ-

ТОЧНАТА ХРАНА  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат техничко техно-
лошките услови на објектите во кои се произведува до-
биточната храна. 

Член 2 
(1) Објектите за преработка и складирање, опремата, 

контејнерите, сандаците, возилата и нивното непосредно 
опкружување треба да се одржуваат чисти, со применета 
ефективна програма за контрола на штетниците. 

(2) Поставеноста, дизајнот, конструкцијата и голе-
мината на објектите и опремата треба да: 

(а) овозможат адекватно чистење и/или дезинфек-
ција; 

(б) го минимизираат ризикот од грешка и спречува-
ат контаминација, вкрстена контаминација и било ка-
кви штетни ефекти на безбедноста и квалитетот на про-
изводите. Опремата и машините кои доаѓаат во контакт 
со добиточната храна треба да бидат суви по сите 
влажни постапки на чистење. 

(3) На објектите и опремата кои се користат за ме-
шање и/или производни постапки се вршат соодветни и 
редовни проверки, во согласност со документирани 
процедури воспоставени претходно од страна на про-
изводителот на производите. 

(a) Сите мерки и мерни уреди кои се користат во 
производството на добиточна храна треба да бидат со-
одветни за обемот на тежината или волуменот и редов-
но да бидат атестирани за прецизноста. 

(б) Сите мешалки кои се користат во производство 
на добиточна храна треба да бидат соодветни за обемот 
на тежината или волуменот кој се меша, со капацитет 
за производство на хомогени смеси и хомогени раство-
ри. Мешалките треба да обезбедуваат соодветна хомо-
геност на смесите и растворите. 

(4) Објектите треба да имаат соодветно природно 
и/или вештачко осветлување. 

(5) Дренажата на објектите треба да биде соодветна 
во однос на наменетата цел. Објектите треба да бидат 
дизајнирани и конструирани на начин да се избегне ри-
зикот од контаминација на добиточната храна. 

(6) Водата која се користи во производство на доби-
точната храна треба да биде со соодветен квалитет за 
исхрана на животни. Водоводот треба да биде од затво-
рен карактер. 

(7) Отпадоците, нечистотиите и атмосферската вода 
треба да бидат отстранети на начин кој обезбедува дека 
опремата, безбедноста и квалитетот на добиточната 
храна не се загрозени. Расипувањето на добиточната 
храна и прашината треба да се контролираат за да се 
спречи инвазија на штетници. 

(8) Прозорите и другите отвори треба, каде што е 
неопходно, да бидат непропустни против штетници. 
Вратите треба да се затвораат комплетно и да се непро-
пустни за штетниците кога се затворени. 

(9) Каде што е неопходно, таваните и конструкциите во 
воздух треба да бидат дизајнирани, конструирани и израбо-
тени на начин да се спречи акумулација на нечистотија и да 
се намали кондензацијата, развојот на непожелни одлупу-
вања и расфрлање на делови кои можат да наштетат на без-
бедноста и квалитетот на добиточната храна.   

Член 3 
(1) Произведената добиточна храна треба да биде 

одвоена од непреработени суровини и адитиви, со цел 
да се избегне вкрстена контаминација на произведена-
та добиточна храна. За пакување треба да се користат 
соодветни материјали за пакување.  

(2) Добиточната храна треба да биде складирана и 
транспортирана во соодветни форми на пакување. Тие 
треба да бидат складирани во места наменети, адапти-
рани и одржувани со цел да се обезбедат добри услови 
на складирање, со пристап само на лица кои се овла-
стени од страна на деловните оператори.  

(3) Добиточната храна треба да биде складирана и 
транспортирана на начин кој е лесен за идентификаци-
ја, за да се избегне било каква конфузија или вкрстена 
контаминација и да се спречи нејзино расипување. 

(4) Контејнерите и опремата која се користи за 
транспорт, складирање, пренесување, манипулација и 
мерење на добиточната храна треба да се одржува чи-
ста. Програмите за чистење треба да бидат воспоставе-
ни, со процедури за минимизирање на остатоците од 
детергенти и дезифициенси. 

(5) Било какви расипувања треба да бидат минима-
лизирани и да се држат под контрола за да се редуцира 
инвазија на штетници. 

(6) Каде е соодветно, температурите треба да се др-
жат на соодветно ниско ниво да се спречи кондензаци-
ја и расипување. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важат одредбите на Правилникот за на-
чинот на вршење на ветеринарно-санитарна контрола 
на добиточната храна и на објектите во кои се произве-
дува добиточна храна и за условите што мораат да ги 
исполнуваат лабораториите што вршат суперанализа 
на мостри на добиточна храна („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 72/1991). 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 01.09.2007 година. 

    
                                            Министер, 
                                    Ацо Спасеноски, с.р. 

_______________________________________________ 
 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
108. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 
член 54 став 1 точка 8 од Законот за здравственото оси-
гурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007 и 36/2007), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 04.05.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ 
И ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА КОИ ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
МОЖАТ ДА ОСТВАРАТ ПРАВО НА ТОВАР НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Се дополнува Одлуката за утврдување на референт-

ни цени на ортопедски и други помагала за кои осигу-
рениците можат да остварат право на товар на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија објавена во 
„Службен весник на РМ“ бр. 18/04 и 76/04 се утврдува-
ат референтни цени за останати помагала и санитарни 
справи, изработени од стандарден материјал што паѓа-
ат на товар на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, според Правилникот за индикациите за 
остварување на право на ортопедски и други помагала 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 111/06, 56/01-исправка, 71/01, 
41/03, 73/05 и 137/06).  

Член 2 
Во член 2 од Одлуката во табелата се врши следно-

то дополнување: 



Стр. 12 - Бр. 62 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 мај 2007 
 

Ред. 
бр. 

Назив на помагалото, матери-
јал, резервни делови, потро-

шен материјал 

Единечна 
цена со 18% 

ДДВ 
 ОСТАНАТИ ПОМАГАЛА И 

САНИТАРНИ СПРАВИ 
 

185 Појас за фиксирање на дводелен 
систем за уростома 

450,00 

186 Ендотрахијална канила – метална 2.608,00 
187 Ендотрахијална канила – гумена 21,00 
188 Постојан катетар 475,00 
189 Нелатон катетар 40,00 
190 Распрскувач и инхалатор 3.500,00 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се објави по 
добивањето на согласност од министерот за здравство.  
    Бр. 02-4352/9                         Управен одбор 
4 мај 2007 година                           Претседател, 
         Скопје                             Аљбон Џемаили, с.р. 

___________ 
109. 

Врз основа на член 9 и член 56 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 11/2002, 50/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007 и 36/2007), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 04.05.2007 година, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУ-
ГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО  

Член 1 
Во Правилникот за начинот на користење на здрав-

ствени услуги на осигурените лица во странство („Сл. 
весник на РМ“ бр. 111/2000, 31/2003, 113/2005 и 
41/2007) членот 20 се брише.  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе 
се објави по добивањето на согласност од министерот 
за здравство.  
    Бр. 02-4352/8                         Управен одбор 
4 мај 2007 година                           Претседател, 
         Скопје                             Аљбон Џемаили, с.р. 

___________ 
110. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 
член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
11/2002, 50/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управниот 
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 04.05.2007 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА  

Член 1 
Во Правилникот за индикациите за остварување на 

право на ортопедски помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 
111/2000, 4/2001, 56/2001, 71/2001, 41/2003, 47/2003, 
73/2005, 3/2006 и 137/2006), во членот 62 после ставот 
1 се додава нов став 2 кој гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Потребата од ново помагало од ист вид пред исте-
кот на утврдениот рок на траење на помагалото, ако 
помагалото станало неупотребливо поради анатомски, 
физиолошки или функционални промени  кај осигуре-
ното лице ја цени Лекарската комисија на Фондот“. 

Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе 
се објави по добивањето на согласност од министерот 
за здравство. 

 
  Бр. 02-4352/12                               Управен одбор 
4 мај 2007 година                            Претседател, 
         Скопје                             Аљбон Џемаили, с.р. 

___________ 
111. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 
член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурува-
ње („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
11/2002, 50/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 04.05.2007 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЛАБОРАТОРИ-
СКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-
КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќањето на лабо-

раториските испитувања во специјалистичко-консулта-
тивната здравствена заштита по упат на избран лекар 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 10/2002, 17/2002, 137/2006 и 
41/2007), во членот 2 во табелата III – Основни биохе-
миски испитувања по реден број 5 се додаваат следни-
те испитувања: 

 
Ред. 
бр. Анализа 
6. Ензимски статус – АЛАТ (ГПТ) 
7. Електролитен статус – железо (серум) 
8. Имунолошки статус – АСО (АСТ) 

 
Член 2 

Се задолжува Стручната служба да изврши допол-
нување со анализите од член 1 на овој правилник во ла-
бораторискиот упат за потребите на примарна здрав-
ствена заштита (образец ЛУ/1) објавен во „Службен 
весник на РМ“ бр. 19/2002.  

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе 
се објави по добивањето на согласност од министерот 
за здравство. 

 
   Бр. 02-4352/14                                Управен одбор 
4 мај 2007 година                            Претседател, 
         Скопје                             Аљбон Џемаили, с.р. 
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