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1481. 
Врз основа на член 88, став 2 од Законот за вработува-

њето и осигурување во случај на невработеност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 37/97, 25/00, 101/00, 
50/01, 25/03 и 37/04), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8.11.2004 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТ-
НИТЕ МЕСТА ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА  ВРАБОТУВАЊЕ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Владата на Република Македонија дава согласност на 

Правилникот за организација и работа на Агенцијата за вра-
ботување на  Република Македонија и Правилникот 
за систематизација на работните места во Агенцијата за 
вработување на Република Македонија бр. 02-726 од 
21.09.2004 година, донесени од Управниот одбор на Аген-
цијата за вработување на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.09.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. и 
       Бр. 23-3516/1                           Претседател на Владата      
8 ноември 2004 година                на Република Македонија, 
            Скопје                                       Хари Костов, с.р. 

___________ 
1482. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија�  бр. 59/00 и 12/03) и член 7 од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и 
Европските заедници и нивните земји-членки (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 28/01), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 1 ноем-
ври 004 година, донесе  2 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ И ПРИН-
ЦИПИТЕ ОД КОДЕКСОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

ЗА ОДНЕСУВАЊЕ ПРИ ИЗВОЗ НА ОРУЖЈЕ  
Член 1 

Република Македонија ги прифаќа критериумите и 
принципите содржани во Кодексот на Европската унија за 
однесување при извоз на оружје, усвоени на 8.06.1998 го-
ина од Советот на Европската унија. д 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
онија�. д 

        Бр. 23-3867/1                       Заменик на претседателот 
1 ноември 2004 година               на Владата на Република 
              Скопје                        Македонија, 

                Радмила Шекеринска, с.р. 
___________ 

1483. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за 

забавните игри (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 8.11.2004 година издава ,  

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  
1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на 

среќа во автомат клуб се издава на Трговско друштво за игри 
на среќа, производство, трговија и услуги � МАКТРИКС � 
увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб, ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа на ул. 
�Македонски Просветители� бб во Охрид. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 20 
автомати за игри на среќа. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоме-
сток за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска про-
тиввредност по среден курс на Народна банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народната банка на Република 
Македонија да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата; 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја година 
додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по сре-
ден курс на Народната банка на Република Македонија што 
се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска 
сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, 
приходно конто 718113, програма 00 и банка на примачот: 
Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1, на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерс-
твото за финансии и потврдите за уплатените годишни ра-
ти, алинеја 2 на оваа точка.  

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.  
6. Корисникот на Лиценцата е должен претходно да 

побара одобрение од Министерството за финансии за се-
која промена на основната главнина поголема од 20% и за 
идентитетот на лицата кои се сопственици на трговското 
друштво. 

7. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не би-
де платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, 
алинеја 1 и 2 на оваа точка, Лиценцата се одзема. 

8. Корисникот на Лиценцата со право на приредување 
на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стек-
нува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќа-
ње на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�. л 
         Бр. 23-3925/1              Претседател на Владата 
8 ноември 2004 година                на Република Македонија, 
              Скопје                  Хари Костов, с.р. 

___________ 
1484. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за 
забавните игри (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.11.2004 година издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА  
ИГРА НА СРЕЌА �ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ�  
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа �Обложување на спортски натпревари� се 
издава на Акционерското друштво за приредување игри 
на среќа и забавни игри �Лотарија на Македонија� � Скоп-
је, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа �Обло-
жување на спортски натпревари� ќе се врши во деловната 
просторија што се наоѓа на ул. �Митрополит Теодосие Го-
логанов� бр. 28 во Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надо-
месток за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денар-
ска противвредност по средниот курс на Народната банка 
на Република Македонија што се применува на денот на 
уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвред-
ност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата; 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, нај-
доцна до 31 јануари во тековната година за секоја година 
додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по 
средниот курс на Народната банка на Република Македони-
ја што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се вр-
шат во Буџетот на Република Македонија на Трезорската 
сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, 
приходно конто 718113, програма 00 и банка на примачот: 
Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од точка 3, алинеја 1, 
корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството 
за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерс-
твото за финансии и потврдите за уплатените годишни ра-
ти, од точката 3, алинеја 2.  
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4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.  
5. Секоја промена во врска со приредувањето на игра-

та на среќа корисникот на Лиценцата ја пријавува во Ми-
нистерството за финансии. 

6. Корисникот на Лиценцата е должен претходно да поба-
ра одобрение од Министерството за финансии за секоја про-
мена на основната главнина поголема од 20% и за идентите-
тот на лицата кои се сопственици на трговското друштво. 

7. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не 
биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од 
точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

8. Корисникот на Лиценцата со право на приредување 
на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стек-
нува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќа-
ње на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�. л 
         Бр. 23-3926/1              Претседател на Владата 
8 ноември 2004 година                на Република Македонија, 
              Скопје                    Хари Костов, с.р. 

___________ 
1485. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 
за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 8.11.2004 го-
дин , одобри а

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА, ИЗДАДЕНА 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВА-
ЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ �ЛОТАРИЈА 
НА МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИ-
РЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО 
АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА УЛ. �НИКОЛА 

ВАПЦАРОВ� БР. 9 ВО СКОПЈЕ  
1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 годи-

на, издадена на Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри �ЛОТАРИЈА НА МАКЕДО-
НИЈА�-Скопје за постојано приредување на посебни игри 
на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот �25� се заме-
нува со бројот �30�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�. л 
       Бр. 23-3927/1                          Претседател на Владата  
8 ноември 2004 година                на Република Македонија, 
             Скопје                           Хари Костов, с.р. 

___________ 
1486. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за 
забавните игри (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.11.2004 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2953/1 ОД 21.05.2002 ГОДИНА, ИЗДАДЕ-
НА НА T.Д. �ХРОНОМЕРКУР� И РОБЕВ И ДРУГИ 
ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО  
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА 
�ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ�  

1. Во точката 1 од Лиценцата под бр. 23-2953/1 од 
21.05.2002 година, зборовите: �Т.Д. �ХРОНОМЕРКУР� и 
Робев и други ДОО експорт-импорт Скопје�, се заменува-
ат со зборовите: �Т. Д. �ХРОНОМЕТАР�-Робев и други 
ДОО експорт-импорт�. 

2. Во точката 2, зборовите: �ул. �Партизански одреди� 
бр. 1 во Скопје�, се заменуваат со зборовите: �ул. �Парти-
зански одреди� бр. 151 во Скопје�. 

3. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�. л 
      Бр. 23-3928/1                          Претседател на Владата  
8 ноември 2004 година                на Република Македонија, 
           Скопје                                 Хари Костов, с.р. 

___________ 
1487. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за 
забавните игри (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.11.2004 година, одобри 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БР. 23-2196/1 ОД 25.05.1998 ГОДИНА, ИЗДАДЕНА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УС-
ЛУГИ �ДУДИН-Т� ДОО ИЗВОЗ-УВОЗ-СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 
СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА ШТО СЕ НАОЃА ВО ХОТЕЛ  

�КОНТИНЕНТАЛ�-СКОПЈЕ  
1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/1 од 25.05.1998 година, 

издадена на Друштвото за производство, промет и услуги 
�ДУДИН-Т� ДОО извоз-увоз-Скопје, за постојано приреду-
вање на посебни игри на среќа во играчница, во точката 2, на-
место зборовите: �во хотел �Континентал�-Скопје�, треба да 
стои: �ул. �Маршал Тито� бр. 17 во Стар Дојран�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�. л 
      Бр. 23-3971/1                          Претседател на Владата  
8 ноември 2004 година                на Република Македонија, 
           Скопје                       Хари Костов, с.р. 

___________ 
1488. 

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 63/00, 
103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), постапувајќи по ба-
рањето поднесено од претседателот на Одбор на директори 
на Брокерската куќа Бро Дил АД Скопје бр. 03-177 од 
21.10.2004 година, Комисијата за хартии од вредност на сво-
јата ница одржана на ден 25.10.2004 година донесе  сед 

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Се продолжува времената согласност за именување 

на Јелена Манчевска, за Извршен директор на Брокерска-
та куќа Бро-Дил АД Скопје, со седиште во Скопје, на ул. 
�Партизански одреди� бр. 3 дадена со Решението бр. 08-
1099/3 од 03.08.2004 година. 

2. Времената согласност за извршен директор важи до 
01 февруари 2005 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето и ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кед нија�. о 
         Бр. 08-1099/5                 Комисија за хартии од вредност 
25 октомври 2004 година                        Претседател, 
              Скопје                  проф. д-р Весна Пендовска, с.р.  
_ _________________________________________________ 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ  
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
33.  

Врз основа на член 56, став 1, точка 3, а во врска со 
член 69, став 1 од Законот за здравствено осигурување 
(�Службен весник на РМ� бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002 и 31/2003), Управниот одбор на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 07.10.2004 година, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА СТОМАТОЛОШКА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за 
склучување на договори со здравствени установи и начи-
нот на плаќањето на здравствените услуги кои здравстве-
ните установи ги пружаат на осигурените лица во примар-
ната стоматолошка здравствена заштита на товар на 
средствата на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
едонија (во натамошниот текст: Фонд). к 
I. РИТЕРИУМИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ К 

Член 2 
За обезбедување на стоматолошка здравствена зашти-

та на осигурените лица Фондот склучува договори со 
здравствените установи кои вршат примарна стоматоло-
шка здравствена заштита ако: 

- укажува стоматолошки здравствени услуги во рамки-
те на дејноста за која е регистрирана и за која има дозвола 
согласно Законот за здравствена заштита и 

- постојат услови за вршење на стоматолошка дејност 
(простор, опрема, кадри). 
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II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ Член 3  Здравствената установа која пружа примарна стоматоло-
шка здравствена заштита на осигурените лица на товар на 
Фондот ги обезбедува стоматолошките здравствени услуги 
утврдени во член 9, точка а/7 од Законот за здравствено оси-
гурување и член 29 до 31 од Правилникот за содржината и 
начинот на остварувањето на правата и обврските од задол-
жителното здравствено осигурување (�Службен весник на 
РМ� бр. 111/2000 и 4/2001). 

Член 9 
Начинот на финансирање предвиден со одредбите од 

овој правилник, а кој се однесува за приватните стоматоло-
шки здравствени ординации основани врз основа на транс-
формацијата на јавните во приватни стоматолошки ордина-
ции (согласно член 200-к од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за здравствена заштита  (�Службен 
весник на РМ� бр.10/2004), ќе се применува по истекот на 
десет месеци од денот на добивањето на дозволата за рабо-
та од Министерството за здравство. 

 
Член 4 

Плаќањето на стоматолошките здравствени услуги од 
член 3 на овој правилник на здравствената установа, од-
носно на избраниот лекар стоматолог од примарната сто-
матолошка здравствена заштита се врши по осигурено ли-
це според бројот на осигурените лица кои го избрале лека-
рот стоматолог (капитација) помножен со износот на 
утврдената капитација. 

До истекот на рокот од став 1 на овој член надоместо-
кот се утврдува од износот од остварената капитација по 
осигурено лице и преодниот надоместок до висина на из-
носот од кој се пресметува капитацијата според член 5 и 6 
од о ој правилник и тоа: в 
Во период на: 
 

Надоместок 
во проценти 

Првиот месец 100% 
Вториот месец 90% 
Третиот месец 80% 
Четвртиот месец 70% 
Петтиот месец 60% 
Шестиот месец 50% 
Седмиот месец 40% 
Осмиот месец 30% 
Деветтиот месец 20% 
Десеттиот месец 10% 
Единаесеттиот месец - 

Капитација во смисла на овој правилник е потенција-
лен месечен износ на надоместокот кој на избраниот сто-
матолог, односно здравствена установа се исплатува зара-
ди обезбедување на услугите на осигурениците од член 3 
на овој правилник.  

Член 5 
Надоместокот за здравствените услуги по капитација се 

утврдува врз основа на планираните средства за примарна 
стоматолошка здравствена заштита во кој се опфатени: 

- трошоците за плата и надоместоците на плата на сто-
матолошкиот тим (лекар и асистент); 

- материјалните трошоци кои се прават при пружањето 
на стоматолошката здравствена услуга;  

Вкупниот надоместок остварен врз основа на капитаци-
ја и износот на надоместокот од став 2 на овој член не мо-
жат да го надминат износот од кој се пресметува капитаци-
јата  член 5, 6 и 7 од овој правилник. 

- општи трошоци на работењето; 
- оптимален број на пациенти на еден стоматолошки 

тим од 2000 осигурени лица.    според Член 6 Член 10 Висината на капитацијата врз основа на елементите на 
член 5 од овој правилник ја утврдува Управниот одбор на 
Фондот. 

Договорите во однос на начинот на плаќањето склуче-
ни меѓу Фондот и здравствените установи за вршење на 
стоматолошки здравствени услуги од примарната стома-
толошка здравствена заштита ќе се усогласат со одредби-
те на овој правилник во рок од два месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 7 
Во населени места кои со Одлука на Управен одбор се 

утврдени како рурални подрачја, висината на капитацијата 
од член 6 се определува за најмалку 1600 осигурени лица. За здравствените установи кои имаат склучено договори со 

Фондот, до усогласувањето од став 1 на овој член, продолжува 
да с  применува постојниот начин на плаќање. 

Доколку во руралното подрачје определено од Фондот 
се јават повеќе лекари - стоматолози, за нив се плаќа по 
капитација на осигурени лица што го избрале. 

е 
Член 11  

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во �Службен весник на РМ�, а ќе се објави по доби-
вањ  на согласност од министерот за здравство. 

Член 8 
Износот на капитација на избраниот лекар стоматолог 

му се исплатува 100% доколку ги оствари целите утврде-
ни во договорот во врска со: 

е 
                                           Управен одбор на ФЗОМ 

- извршување на предвидениот број на превентивни 
прегледи; 

                                                     Претседател,    
                   проф.д-р Софија Тодорова, с.р. 

- придржување кон обврската за рационално препишу-
вање на рецепти;  

_ _________________________________________________ 
О Б Ј А В И  - упатување на повисоко ниво на стоматолошка здрав-

ствена заштита; Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија (�Службен весник на РМ� 
бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Мини-
стерството за труд и социјална политика 

- оправдано одобрување на боледување. 
Доколку избраниот лекар стоматолог не ги исполни 

целите од став 1 на овој член, утврдениот износ на капита-
ција се намалува, и тоа: 

 
О Б Ј А В У В А  - за неизвршување на предвидениот број на превентив-

ни прегледи за 10%; 1. Стапката на трошоците на живот за месец октомври 
2004 година,  во однос на месец септември  2004 година, е 
повисока за 1,1 %. - за нерационално препишување на рецепти за 4%; 

- за нерационално упатување на повисоко ниво за 4%, и 2. Правото на пораст на платите за месец октомври 
2004 година,  во однос на месец септември  2004 година, за 
работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,55%. 

- за неоправдано одобрување на боледување за 2%. 
Износот на капитацијата по основ на став 1 и 2 на овој 

член од овој правилник се пресметува врз основа на оства-
рените резултати за секое тримесечје. 

             
                                                             Министер, 
                                                 Јован Манасијевски, с.р.  
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