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1566. Одлука за изменување на Одлуката
за разрешување и именување на пре-
тседател и членови на Одборот за до-
делување на државната награда "23
Октомври".............................................. 55/16

1783. Одлука за престанок на мандатот на
член на Советот на јавното претпри-
јатие Македонска радио-телевизија.... 63/2

2080. Одлука за одобрување на Финанси-
скиот план на Јавното претпријатие
Македонска радио-телевизија за ре-
довни и инвестициони активности на
радиопрограмите наменети за сосед-
ните земји и Европа на странски јази-
ци за 2012 година.................................. 77/3

2081. Одлука за одобрување на Финанси-
скиот план на Јавното претпријатие
Македонска радио-телевизија за ре-
довни и инвестициони активности на
радиопрограмите наменети за инфор-
мирање на иселениците и граѓаните
на Република Македонија кои живеат
во соседните земји, во Европа и на
другите континенти на македонски
јазик и на јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните кој е раз-
личен од македонскиот јазик и на
другите немнозински заедници за
2012 година............................................ 77/3

2082. Одлука за одобрување на Финанси-
скиот план на Јавното претпријатие
Македонска радио-телевизија за ре-
довни и инвестициони активности на
радиопрограмски сервис преку сате-
лит наменет за иселениците и граѓа-
ните на Република Македонија кои
живеат во Европа и на другите конти-
ненти на македонски јазик и на јази-
кот што го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните кој е различен од маке-
донскиот јазик и на другите немно-
зински заедници за 2012 година.......... 77/3

2083. Одлука за одобрување на Финанси-
скиот план на Јавното претпријатие
Македонска радио-телевизија за ре-
довни и инвестициони активности на
телевизиски програмски сервис преку
сателит наменет за иселениците и
граѓаните на Република Македонија
кои живеат во Европа и на другите
континенти на македонски јазик и на
јазикот што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните кој е различен од
македонскиот јазик и на другите нем-
нозински заедници за 2012 година...... 77/4

2084. Одлука за одобрување на Финанси-
скиот план на Јавното претпријатие
Македонска радио-телевизија за ре-
довни и инвестициони активности за
собранискиот канал за 2012 година.... 77/4

2107. Одлука за разрешување на член на
Управниот одбор на Агенцијата за
регулирање на железничкиот сектор.. 78/2

2108. Одлука за именување на член на Со-
ветот на Македонската радио-телеви-
зија.......................................................... 78/2

2109. Одлука за избор на член на Советот
на Јавните обвинители на Република
Македонија............................................ 78/2

2114. Одлука за огласување избор на  член
на Државната изборна комисија…….. 79/1

2226. Одлука за давање согласност на Го-
дишниот финансиски извештај на
Агенцијата за регулирање на желез-
ничкиот сектор за 2011 година............ 85/3

2227. Одлука за давање согласност на из-
вештајот за реализација на Годишна-
та програма за работа и развој на
Агенцијата за регулирање на желез-
ничкиот сектор за 2011 година............ 85/3

2425. Одлука за избор на член на Државна-
та изборна комисија………………….. 93/2

2426. Одлука за разрешување член на Др-
жавниот совет за превенција на мало-
летничко престапништво……………. 93/2

2427. Одлука за именување вицегувернер
на Народната банка на Република
Македонија............................................ 93/2

2428. 
 

Одлука за именување на претседател
и член на Комисијата  за решавање на
жалби од областа на пазарот на хар-
тии од вредност………………………. 93/2

2429. Одлука за именување на претседател
и членови на Одборот за доделување
на државната награда "8 Септември" 93/2

2857. Одлука за давање согласност на Ста-
тутарната одлука за именување и до-
полнување на Статутот на Агенцијата
за електронски комуникации............... 111/2

2890. Одлука за објавување јавен оглас за
избор на еден член на Државниот со-
вет за превенција на малолетничко
престапништво...................................... 113/10
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2985. Одлука за верификација на мандатот
на пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија................................... 120/2

2986. Одлука за престанок на мандатот на
член на Советот на Јавното претпри-
јатие Македонска радио-телевизија.... 120/2

3321. Одлука за верификација на мандатот
на пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија................................... 134/2

3375. Одлука за именување на член на Со-
ветот на Македонската радио-телеви-
зија.......................................................... 138/2

3394. Одлука за утврдување на процентот
на зафаќање од вкупниот годишен
приход на носителите на лиценци за
вршење на енергетски дејности за
финансирање на работењето на Регу-
латорната комисија за енергетика на
Република Македонија за 2013 годи-
на……………………………………… 140/2

3682. Одлука за објавување јавен конкурс
за избор на еден член на Комисијата
за заштита на правото на слободен
пристап до информации од јавен ка-
рактер................................................... 153/3

3708. Одлука за именување на неизвршни
членови на Советот на Народната
банка на Република Македонија ........ 154/2

3951. Одлука за избор на судија на Устав-
ниот суд на Република Македонија... 166/65

3952. Одлука за именување член на Регу-
латорната комисија за енергетика на
Република Македонија ....................... 166/65

3953. Одлука за огласување  на именување
на јавен обвинител на Република Ма-
кедонија ............................................... 166/65

3954. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на претседател, заменик на
претседателот, членови и нивни заме-
ници на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата на Собрани-
ето на Република Македонија ............ 166/65

3955. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на претседатели, заменици
на претседателите, членови и нивни
заменици на комисиите на Собрание-
то на Република Македонија.............. 166/66

3956. Одлука за изменување на Одлуката
за основање на пратенички групи на
Собранието на Република Македони-
ја за соработка со парламентите на
други држави и избор на претседате-
ли и членови на пратеничките групи
на Собранието на Република Македо-
нија за соработка со парламентите на
други држави ....................................... 166/66

3957. Одлука за разрешување и именување
на претседател и членови на Одборот
за доделување на Државната награда
„Гоце Делчев“ ..................................... 166/67

3958. Одлука за престанок на мандатот на
член на Државниот совет за превен-
ција на малолетничко престапништво 166/67

3959. Одлука за избор на членови на Др-
жавниот совет за превенција на мало-
летничко престапништво .................... 166/67

3960. Одлука за избор на Народен правоб-
ранител ................................................. 166/68

3961. Одлука за разрешување од функција-
та заменик на Народниот правобра-
нител ..................................................... 166/68

4027. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македонија
за учество во Мировна операција во
Авганистан во состав на Меѓународни-
те сили за безбедносна поддршка на
Авганистан – ИСАФ………………….. 171/23

4028. Одлука за избор на член на Судскиот
совет на Република Македонија…….. 171/23

  
 ОГЛАСИ 

Рег. бр.  Бр./стр.
1173. Оглас за избор на еден член на Сове-

тот на јавните обвинители на Репуб-
лика Македонија што го избира Соб-
ранието на Република Македонија….. 42/2

1618. Оглас за избор на еден член на Сове-
тот на јавните обвинители на Репуб-
лика Македонија што го избира Соб-
ранието на Република Македонија...... 58/2

  
 АВТЕНТИЧНИ ТОЛКУВАЊА 

Рег. бр.  Бр./стр.
2404. Автентично толкување На членот

23 став 3 од Законот за договорен за-
лог („Службен весник на Република
Македонија“ број 5/2003, 4/2005,
87/2007, 51/11 и 74/12).......................... 92/2

  
 ПРОГРАМИ 

Рег. бр.  Бр./стр.
1206. Програма за одбележување годиш-

нини на значајни настани и истакнати
личности за 2012 година....................... 44/19

  
 ДЕКЛАРАЦИИ 

Рег. бр.  Бр./стр.
1522. Декларација за реафирмирање на

определбата за реализација на стра-
тешката цел за членство на Републи-
ка Македонија во НАТО....................... 54/2

  
 СТРАТЕГИИ 

Рег. бр.  Бр./стр.
3002. Национална стратегија за води

(2012 - 2042)........................................... 122/2
  
 ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА  

КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

788. Закон за јавните набавки (Пречистен
текст)...................................................... 24/9

876. Закон за супервизија на осигурување
(Пречистен текст).................................. 30/11
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1056. Закон за домување (Пречистен текст) 38/5
1126. Закон за градење (Пречистен текст)... 39/12
1400. Закон за работните односи (Пречи-

стен текст).............................................. 52/2
1828. Закон за здравственото осигурување

(Пречистен текст).................................. 65/2
2085. Закон за служба во Армијата на Ре-

публика Македонија (Пречистен
текст)...................................................... 77/4

2430. Закон за заштита и спасување (Пре-
чистен текст).......................................... 93/3

2627. Закон за квалитетот на амбиентниот
воздух (Пречистен текст)..................... 99/19

3683. Закон за вработувањето и осигурува-
ње во случај на невработеност (Пре-
чистен текст)…………………….......... 153/4

  
 КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА 

ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
2017. Одлука за определување на коефици-

ент за утврдување на плата на претсе-
дателот и членовите на Комисијата за
заштита на конкуренцијата.................. 75/3

  
 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА              

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  
 У К А З И 

Рег. бр.  Бр./стр.
305. Указ за отповикување од должноста

вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија и постојан
претставник во постојаната мисија на
Република Македонија при Организа-
ција на Обединетите Нации во Жене-
ва............................................................. 10/2

438. Указ бр. 30 од Претседателот на Ре-
публика Македонија………………..... 14/2

951. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Ка-
захстан.................................................... 34/2

970. Указ бр. 27 од Претседателот на Ре-
публика Македонија……………….... 35/2

971. Указ бр. 28 од Претседателот на Ре-
публика Македонија……………….... 35/2

972. Указ бр. 29 од Претседателот на Ре-
публика Македонија……………….... 35/2

973. 
 

Указ бр. 30 од Претседателот на Ре-
публика Македонија……………….... 35/2

974. Указ бр. 31 од Претседателот на Ре-
публика Македонија……………….... 35/2

1207. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен  амбаса-
дор на Република Македонија во
Австралија............................................. 44/21

1240. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Син-
гапур....................................................... 45/3

1387. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Нов Зе-
ланд......................................................... 51/2

1589. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Индоне-
зија и Малезија...................................... 56/2

1590. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Репуб-
лика Куба............................................... 56/3

1619. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Куба.. 58/2

1620. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Малезија.............. 58/2

2297. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Индонезија.......... 88/2

2469. Указ бр. 31 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 96/2

2470. Указ бр. 32 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 96/2

2471. Указ бр. 33 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 96/2

2472. Указ бр. 34 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 96/2

2646. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Репуб-
лика Хрватска........................................ 101/2

2647. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Хр-
ватска..................................................... 101/2

2648. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Кралс-
твото Белгија......................................... 101/2

2649. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Кралството Бел-
гија.......................................................... 101/2

2650. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија и постојан прет-
ставник на Мисијата на Република
Македонија при Советот на Европа.... 101/2

2676. Указ бр. 35 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 103/2

2677. Указ бр. 36 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 103/2

2678. Указ бр. 32 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 103/2
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2679. Указ бр. 33 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 103/3

2680. Указ бр. 34 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 103/3

2681. Указ бр. 35 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 103/3

3492. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Кралс-
твото Шпанија……………………… 145/27

3493. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Романи-
ја.............................................................. 145/27

3494. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Обеди-
нетото кралство на Велика Британија
и Северна Ирска……………………… 145/27

3661. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Чешката
Република............................................... 151/2

3741. Указ бр. 36 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 156/2

3846. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Арген-
тинската Република ............................ 161/2

3847. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија  
во Големото Војводство Луксембург 161/2

3848. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Ирска и
Република Исланд ............................... 161/3

3849. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Репуб-
лика Молдова ...................................... 161/3

3850. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Шри
Ланка и Федерална Демократска Ре-
публика Непал..................................... 161/3

3851. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Репуб-
лика Естонија ...................................... 161/3

3914. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Романија ............ 165/2

3915. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Есто-
нија ....................................................... 165/2

3916. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Чешката Репуб-
лика ..................................................... 165/2

 О Д Л У К И 
Рег. бр.  Бр./стр.

465. Одлука за помилување на осудени
лица………………................................ 15/3

541. Одлука за разрешување и именување
на членови на Комисијата за помилу-
вање на Претседателот на Република
Македонија............................................ 17/2

592. Одлука од Претседателот на Репуб-
лика Македонија................................... 20/2

617. Одлука за разрешување и именување
на членови на Комисијата за одлику-
вања и признанија на Претседателот
на Република Македонија.................... 22/5

1174. Одлука за разрешување  директор на
Агенцијата за разузнавање…………... 42/2

1175. Одлука за именување вршител на
должноста директор на Агенцијата за
разузнавање………………………… 42/2

1525. Одлука за помилување на осудени
лица......................................................... 54/4

2228. Одлука за помилување на осудени
лица......................................................... 85/3

2335. Одлука за помилување на осудени
лица……………………………………. 90/3

2452. Одлука за помилување на осудени
лица по повод 2-ри Август 2012 годи-
на - Националниот празник на Репуб-
лика Македонија................................... 95/111

2858. Одлука од Претседателот на Републи-
ка Македонија........................................ 111/2

2941. Одлука за помилување на осудени
лица......................................................... 117/2

3791. Одлука за помилување на осудени
лица....................................................... 158/2

3831. Одлука од Претседателот на Репуб-
лика Македонија................................... 160/2

3962. Одлука за помилување на осудени
лица по повод Новата 2013 година .... 166/68

  
 У Р Е Д Б И 

Рег. бр.  Бр./стр.
2274. Уредба за единствениот знак за при-

падност на Армијата на Република
Македонија, униформата, ознаките на
чиновите, ознаките на единиците ка-
ко и начинот и условите за нивното
носење.................................................... 86/16

3510. Уредба за знамињата на единиците
на Армијата на Република Македони-
ја ............................................................. 147/4

  
 П Р А В И Л Н И Ц И  

Рег. бр.  Бр./стр.
1208. Правилник за доделување на плаке-

ти, значки, награди и пофалници на
воениеот и цивилниот персонал на
служба во Армијата на Република
Македонија………................................ 44/21
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 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА         
МАКЕДОНИЈА 

  
 У Р Е Д Б И  

Рег. бр.  Бр./стр.
120. Уредба за Метoдологијата за утврду-

вање на критериуми за распределба
на блок дотации за јавните установи
за социјална  заштита  -  домови  за
стари лица за 2012 година.................... 5/3

214. Уредба за Методологијата за утврду-
вање на критериумите за распределба
на блок дотации за јавните установи
за деца-детски градинки по општини
за 2012 година........................................ 7/3

230. Уредба за начинот и постапката за
враќање и присилно слетување на
воздухоплов кој се приближува кон
подрачје на забранета, условно забра-
нета или опасна зона или лета низ неа 8/4

329. Уредба за изменување на Уредбата за
постапката за продажба на акциите и
уделите од вкупниот капитал стекнат
по основа на трансформација на
претпријатијата со општествен капи-
тал........................................................... 12/5

330. Уредба за изменување на Уредбата за
издатоците за службени патувања и
селидби во странство што на органи-
те на државната управа им се призна-
ваат во тековни  трошоци..................... 12/5

439. Уредба за изменување на Уредбата за
висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република
Македонија и висината на посебните
трошоци за спроведување на постап-
ките за отуѓување и давање под закуп 14/2

440. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за спроведување на
Царинскиот закон.................................. 14/7

441. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за начинот на распре-
делба, дистрибуција и ревизија на
искористеноста на дозволите за меѓу-
народен превоз на стока....................... 14/7

498. Уредба за висината и начинот на ост-
варување на надоместоците на граѓа-
ните во извршувањето на правата и
должностите во одбраната................... 16/3

499. Уредба за критериумите за распоре-
дување и приоритетот при распореду-
вањето на граѓаните во одбраната....... 16/13

500. Уредба за видот на средствата и до-
битокот кои граѓаните, трговските
друштва, јавните претпријатија, уста-
новите и службите се должни да ги
даваат на користење на Министерс-
твото за одбрана, за потребите на Ар-
мијата на Република Македонија во
воена и вонредна состојба, како и при
изведување на вежбовни активности
во мир, начинот на водењето на еви-
денцијата и определување на висина-
та на надоместокот за нивното кори-
стење, оштетување и уништување...... 16/13

585. Уредба за изменување на Уредбата за
повластени тарифи за електрична
енергија……………………………...... 19/2

618. Уредба за содржината, обемот и ме-
тодологијата за процена на ризикот
врз животната средина, соодветна за
карактерот на внесениот генетски мо-
дифициран организам и животната
средина 1................................................. 22/5

619. Уредба за поблиските критериуми за
директни плаќања, корисниците на
средствата, максималните износи и
начинот на директните плаќања за
2012 година............................................ 22/7

899. Уредба за изменување на Уредбата за
дејностите и активностите за кои за-
должително се изработува елаборат, а
за чие одобрување е надлежен градо-
началникот на општината, градона-
чалникот на градот Скопје и градона-
чалникот на општините во градот
Скопје..................................................... 32/3

933. Уредба за начинот и постапката за
користење на финансиска поддршка
за мерките за рурален развој финан-
сирани од компонента V – ИПАРД од
инструментот за претпристапна по-
мош ИПА............................................... 33/2

987. Уредба за изменување на Уредбата за
дејностите и активностите за кои за-
должително се изработува елаборат, а
за чие одобрување е надлежен орга-
нот за вршење на стручни работи од
областа на животната средина............. 36/3

1057. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за поблиските крите-
риуми и начинот на спроведување на
ослободувањето од плаќање на увоз-
ни давачки, како и вредноста, коли-
чината и видот или намената на сто-
ката која може да се ослободи од пла-
ќање на увозни давачки........................ 38/31

1058. Уредба за изменување на Уредбата за
висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република
Македонија и висината на посебните
трошоци за спроведување на постап-
ките за отуѓување и давање под за-
куп.......................................................... 38/32

1127. Уредба за субјектите, условите и на-
чинот на лансирање на ракетите про-
тив градоносни облаци......................... 39/51

1132. Уредба за поблиските услови за ос-
лободување или намалување на гло-
бата и постапката под која Комисија-
та за одлучување по прекршок одлу-
чува  за ослободување или намалува-
ње на глобата......................................... 41/3
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1133. Уредба за групно изземање на одре-
дени видови  договори за дистрибу-
ција и сервисирање на моторни вози-
ла (*)....................................................... 41/6

1134. Уредба за поблиските услови за
групно изземање на одредени  видови
договори за истражување и развој (*). 41/7

1176. Уредба за начинот на проверка на со-
држината на изјавите за интереси....... 42/3

1177. Уредба за групно изземање на одре-
дени видови вертикални договори (*) 42/3

1209. Уредба за поблиските услови за до-
говори од мало значење........................ 44/29

1210. Уредба за формата и содржината на
известувањето за концентрација и по-
требната документација која се под-
несува заедно со известувањето (*)..... 44/30

1211. Уредба за групно изземање на одре-
дени видови  договори за осигурува-
ње (*)...................................................... 44/33

1212. Уредба за поблиските услови за
групно изземање на одредени видови
на хоризонтални договори за специја-
лизација (*)............................................ 44/36

1213. Уредба за поблиските услови за
групно изземање на одредени видови
на договори за трансфер на техноло-
гија, за лиценца или за know-how (*).. 44/38

1214. Уредба за формата и содржината на
извештајот за започната, но не завр-
шена постапка за доделување на До-
говор за воспоставување на јавно
приватно партнерство………………... 44/42

1215. Уредба за формата и содржината на
образецот на огласот за намерата на
приватниот партнер да додели дого-
вор за работи на трети страни.............. 44/46

1216. Уредба за формата и содржината на
огласот за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно
партнерство кое се остварува како
концесија за јавна работа или како
концесија за јавна услуга…………….. 44/51

1217. Уредба за формата, содржината и на-
чинот на водење на регистарот на до-
делени договори за воспоставување
на јавно приватно партнерство и за
формата и содржината на образецот
на податоци за доделени договори за
воспоставување на јавно приватно
партнерство…………………………… 44/57

1218. Уредба за содржината на договорот
за воспоставување на јавно приватно
партнерство и договорот за концесија
на добра од општ интерес.................... 44/66

1219. Уредба за содржината на физибилити
студијата за оправданост на концеси-
јата на добра од општ интерес или на
јавното приватно партнерство………. 44/73

1411. Уредба за критериумите и условите
за прогласување на електроенергет-
ска кризна состојба, начинот на снаб-
дување со електрична енергија во
овие услови, мерките што се презема-
ат во случај на кризна состојба, како
и правата и обврските на носителите
на лиценци за вршење на енергетски
дејности.................................................. 53/5

1526. Уредба за изменување на Уредбата за
висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република
Македонија и висината на посебните
трошоци за спроведување на постап-
ките за отуѓување и давање под закуп 54/4

1567. Уредба за методологија за утврдува-
ње на критериумите за распределба
на блок дотации од областа на култу-
рата во 2013 година............................... 55/16

1591. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за посебните услови,
начинот и постапката за добивање на
одобрение за летање............................. 56/3

1592. Уредба за  заедничката рамка за пуш-
тање на производите на пазар и начи-
нот на известување за стекнување на
својство на телата за оцена на сооб-
разност и начинот на назначување
(нотификација)  на  телата за оцена
на сообразност во Европската коми-
сија*…………………………………… 56/4

1637. Уредба за начинот и поблиските кри-
териуми за доделување на финанси-
ска поддршка на домашни и странски
авиопревозници и потребната доку-
ментација која треба да се достави од
корисниците на финансиската поддр-
шка.......................................................... 59/41

1784. Уредба за изменување на Уредбата за
висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република
Македонија и висината на посебните
трошоци за спроведување на постап-
ките за отуѓување и давање под закуп 63/2

2026. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за поблиските крите-
риуми за директни плаќања, корисни-
ците на средствата, максималните из-
носи и начинот на директните плаќа-
ња за 2012 година.................................. 76/3

2145. Уредба за мрежата на здравствени
установи………………………………. 81/2

3585. Исправка............................................... 147/50
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2307. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за начинот и постап-
ката за утврдување на плата, додато-
ци на плата и надоместоците на опре-
делени трошоци во дипломатско –
конзуларните претставништва на Ре-
публика Македонија............................. 89/2

2336. Уредба за Методологија за распре-
делба на наменски дотации за плати и
додатоци на плати за вработените во
територијалните противпожарни еди-
ници за 2013 година………………….. 90/3

2337. Уредба за Методологија за распре-
делба на приходите од данокот на до-
дадена вредност по општини за 2013
година…………………………………. 90/3

2494. Уредба за изменување на Уредбата за
поблиските критериуми за директни
плаќања, корисниците на средствата,
максималните износи и начинот на
директните плаќања за 2012 година.... 97/4

2756. Уредба за изменување на Уредбата за
условите, критериумите и начинот на
доделување на категоријата спортист
– спортска надеж…………………...… 107/6

2757. Уредба за престанување на важење
на Уредбата за сметковниот план за
друштвата за осигурување…………... 107/6

2758. Уредба за дополнување на Уредбата
за применување на регулативите на
Комисијата на Европските заедници
за распоредување на одредени стоки
во комбинираната номенклатура (*)... 107/6

2759. Уредба за утврдување на посебните
специјалности  од особено значење за
Армијата на Република Македонија 107/66

2760. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за поблиските крите-
риуми за директни плаќања, корисни-
ците на средствата, максималните из-
носи и начинот на директните плаќа-
ња за 2012 година…………………….. 107/67

2859. Уредба за изменување на Уредбата за
начинот и поблиските критериуми за
доделување на финансиска поддршка
на домашни и странски авиопревоз-
ници и потребната документација ко-
ја треба да се достави од корисниците
на финансиската поддршка.................. 111/2

2903. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за поблиските крите-
риуми за директни плаќања, корисни-
ците на средствата, максималните из-
носи и начинот на директните плаќа-
ња за 2012 година.................................. 114/62

3088. Исправка............................................... 126/13

2912. Уредба за начинот и Методологијата
за утврдување и донесување на Ли-
стата на лекови кои паѓаат на товар
на Фондот за здравственото осигуру-
вање на Македонија.............................. 116/7

2913. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на
наменски дотации за основното обра-
зование по општини за 2013 година.... 116/9

2914. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на
блок  дотации за основното образова-
ние пo општини за 2013 година........... 116/9

2915. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на
блок дотации за средното образова-
ние по општини и Градот Скопје за
2013 година............................................ 116/10

2970. Уредба за начинот на доделување на
пристапот, нивоата на пристапот,
критериумите според кои се утврдува
нивото на пристапот, времетраењето
на пристапот, постапката за утврду-
вање на престанување и за одземање
на пристапот до податоците во интег-
рираната база на податоци за странци
вклучувајќи податоци за азил, мигра-
ции и визи.............................................. 119/3

2971. Уредба за начинот на одржување на
интегрирана база на податоци за
странци, вклучувајќи податоци за
азил, миграции и визи, како и меѓу-
себните односи на надлежните орга-
ни во процесот на одржување на ба-
зата.......................................................... 119/4

2972. Уредба за обезбедување на тајност,
заштита и безбедност на податоците
содржани во интегрираната база на
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дувач во постапката за доделување на
концесија за градба на објект за извр-
шување на јавен интерес – здравстве-
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739. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
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740. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
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741. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од стоковните резерви без
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трајно користење на движни ствари
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трајно користење на недвижна ствар,
на Универзитет „Св.Климент Охрид-
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751. Одлука за распределба на средства
за изградба на водоводна мрежа, се-
парирана канализациона мрежа со
пречистителна станица и станбени
улици во викенд зоната Вршник во
општина Крушево и изградба на си-
стем за снабдување со вода за пиење
за дел од населените места во општи-
на Сопиште - Регионален водовод
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752. Одлука за давање согласност на
Програмата за работа на Агенцијата
за енергетика на Република Македо-
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753. Одлука за отворање на Почесен кон-
зулат на Република Македонија во
Хашимитско Кралство Јордан, со се-
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754. Одлука за отворање на Почесен кон-
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757. Одлука за распишување на јавен
конкурс за давање на концесија за ор-
ганизирање на рекреативен риболов
на рибите од риболовните ревири и
рекреативни зони: Слив на Река Вар-
дар-горно течение риболовен ревир
“Вардар 3, риболовен ревир “Вардар
4”; Слив на Река Вардар-средно тече-
ние риболовен ревир “Вардар 5”, ри-
боловен ревир “Тополка”, риболовен
ревир “Бабуна 1; Слив на Река Вар-
дар-долно течение риболовен ревир
“Вардар 9”, риболовен ревир “Вардар
11”, риболовен ревир “Река Луда Ма-
ра - Богданци”; Слив на Река Треска
риболовен ревир “Треска 2”, риболо-
вен ревир “Треска 3”; Слив на Река
Пчиња риболовен ревир “Крива Река
1”; Слив на Црна Река риболовен ре-
вир “Црна Река 4, риболовен ревир
“Црна Река 5; Слив на Река Брегални-
ца риболовен ревир “Брегалница 1”,
риболовен ревир “Брегалница 2”, ри-
боловен ревир “Брегалница 3”, рибо-
ловен ревир “Злетовска Река; Слив на
Река Струмица риболовен ревир
“Струмица 1”, риболовен ревир
“Струмица 2”; Слив на Река Црн
Дрим риболовен ревир Река Радика;
Слив на Преспанско Езеро риболовен
ревир “Слив на Преспанко Езеро”;
рекреативна зона “Охридско Езеро”;
рекреативна зона “Преспанско Езе-
ро”; рекреативната зона “Дојранско
Езеро”; рекреативна зона “акумула-
ција Водоча”; рекреативна  зона “аку-
мулација Козјак”; рекреативна зона
“акумулација Калиманци“; рекреа-
тивна зона “акумулација Конче 1 и
3”; рекреативна зона “акумулација
Турија”; рекреативна зона “акумула-
ција Мантово”; рекреативна зона
“акумулација Шпилје”; рекреативна
зона “акумулација Глажња”; рекреа-
тивна зона “акумулација Глобочица”;
рекреативна зона “акумулација Ма-
тка”; рекреативна зона “акумулација
Мавровица”; рекреативна зона “аку-
мулација Младост”; рекреативна зона
“акумулација Лисиче”; рекреативна
зона “акумулација Липково”; рекреа-
тивна зона “акумулација Стрежево”;
рекреативна зона “акумулација Сла-
тино”; рекреативна зона “акумулаци-
ја Ратево (Беровско Езеро)”; рекреа-
тивна зона “акумулација Паљурци”;
рекреативна зона “Крушевско езеро”;
рекреативна  зона “Рекреативно езеро
Треска”................................................... 23/11

758. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Ново Село......................... 23/14
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трајно користење на дел од недвижна
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760. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на трајно
користење на недвижни ствари на
Министерството за здравство.............. 23/14

761. Одлука за распределба на средства
за изградба/реконструкција на мосто-
ви во општините Градско, Кратово и
Чешиново - Облешево.......................... 23/15

802. 
 

Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за информатичко
општество и администрација............... 26/15

803. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македони-
ја за општина Бутел............................... 26/15

804. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македони-
ја за општина Карбинци....................... 26/15

805. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македони-
ја за општина Прилеп........................... 26/15

819. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изградба на
делница “Табановце - Куманово“........ 27/2

820. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за времетраењето на
јавниот повик и бројот на јавни пови-
ци за пријавување на граѓани за доби-
вање субвенциониран станбен кредит
во 2012 година....................................... 27/17

851. Одлука за избор на член на  Надзор-
ниот одбор на Друштвото за изград-
ба, управување и издавање на повеќе-
наменска сала Борис Трајковски ДО-
ОЕЛ  Скопје........................................... 29/2

875. Одлука за престанок на користење и
пренесување на правото на сопстве-
ност на движни ствари на градот
Скопје..................................................... 30/2

881. Одлука за давање согласност на Од-
луката за изменување на Одлуката за
продажба на акциите и уделите на
Фондот на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија (трета
аукција со намалување на почетната
продажна цена по акција/удел)............ 31/2
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882. Одлука за давање согласност на Од-
луката за изменување на Одлуката за
продажба на акциите на Фондот на
пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија (трета аукција со
намалување на почетната продажна
цена по акција)...................................... 31/2

883. Одлука за давање одобрение за осно-
вање на Приватно средно училиште
„WOОDROW WILSON“  с.  Долно
Седларци, општина Брвеница.............. 31/3

900. Одлука за давање на трајно користе-
ње на недвижни ствари на општина
Старо Нагоричане................................. 32/6

901. Одлука за запишување на право на
сопственост на недвижни ствари во
корист на Република Македонија во
јавната книга за запишување на пра-
вата на недвижностите......................... 32/7

902. Одлука за формирање на Меѓуресор-
ска координативна група за признава-
ње на професионалните квалифика-
ции.......................................................... 32/7

903. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движни ствари
на Државната комисија за одлучува-
ње во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен.............. 32/8

904. Одлука за давање согласност на Пра-
вилата за условите за користење на
Технолошко индустриска развојна зо-
на „Скопје 2“......................................... 32/8

905. Одлука за давање согласност на Та-
рифникот на основачот на ТИРЗ
„Скопје 2“ на надоместоци за извр-
шени услуги кон корисниците на
ТИРЗ „Скопје 2“.................................... 32/9

906. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење недвижна ствар на
Основното јавно обвинителство за
гонење на делата од организиран кри-
минал и корупција................................. 32/9

907. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење недвижна ствар на
Основното јавно обвинителство за
гонење на делата од организиран кри-
минал и корупција................................. 32/9

908. Одлука за давање одобрение за осно-
вање на Приватна установа за деца -
детска градинка „Пиколини“ во
Скопје..................................................... 32/9

909. Одлука за изменување на Одлуката
за распределба на регистарски табли-
ци со АА ознаки.................................... 32/10

910. Одлука за давање одобрение за
трансформација во Приватна устано-
ва за деца - Детска градинка „ИПС
ГРУП“ во Скопје................................... 32/10

911. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
АД „Државна лотарија на Македони-
ја"............................................................ 32/11

912. Одлука за престанок на користење
на недвижни ствари на Јавното
претпријатие за стопанисување со об-
јектите за спорт во сопственост на
Република Македонија......................... 32/11

913. Одлука за давање согласност на Од-
луката за утврдување на продажни
цени за објекти во реонски центар
Аеродром, населба Ново Лисиче –
Скопје во (пакет 1, пакет 2, пакет 3)
објекти: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 и
подземен паркинг Б3............................. 32/11

914. Одлука за давање на согласност на
Годишната програма за работа на На-
ционалната агенција за нуклеарни
технологии на Република Македонија
за 2012 година........................................ 32/12

915. Одлука за давање на согласност на
Годишниот финансиски план на На-
ционалната агенција за нуклеарни
технологии на Република Македонија
за 2012 година........................................ 32/12

916. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македони-
ја за општина Чаир................................ 32/12

917. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македони-
ја за општина Радовиш......................... 32/12

918. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македони-
ја за општина Македонски Брод.......... 32/12

919. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македони-
ја за општина Сопиште......................... 32/13

920. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македони-
ја за општина Кавадарци...................... 32/13

921. Одлука за укинување на увозните да-
вачки за одделни необработени блaго-
родни метали......................................... 32/13

922. Одлука за давање согласност на Про-
грамата за работа и Финансискиот
план на Агенцијата за странски инве-
стиции и промоција на извозот на Ре-
публика Македонија за 2012 година... 32/13

988. Одлука за давање согласност на Од-
луката за утврдување на цени на
главни шумски производи од ветро-
извали и од снегоизвали во ЈП „Маке-
донски шуми"-п.о.- Скопје................... 36/7
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989. Одлука за формирање на Национал-
но Координативно тело за следење и
евалуација на имплементацијата на
Националната стратегија за стари ли-
ца 2010-2020 година.............................. 36/7

990. Одлука за престанок и за давање нa
трајно користење нa движна ствар на
Акционерското друштво во државна
сопственост за вршење нa дејноста
давател нa услуги нa воздухопловна
навигација М-НАВ АД Скопје............ 36/8

991. Одлука за давање согласност на Од-
луката за продажба на станови и под-
руми во објектот „Македонија“ на ул.
„Борис Кидрич“ бб во Прилеп............. 36/9

992. Одлука за давање согласност на Од-
луката за продажба на станови и по-
друми во објектот БЛР 1 Ц2 на ул.
“Кочо Рацин“ бр. 38, 40, 42 во Битола 36/9

993. Одлука за давање согласност на Од-
луката за утврдување на продажни
цени за станови и подруми за обје-
ктот БЛР 1 Ц2 на ул. „Кочо Рацин“
бр.38, 40,42 во Битола........................... 36/9

994. Одлука за давање согласност на Од-
луката за утврдување на просечни
продажни цени за станови наменети
за продажба за објектот „Македони-
ја“ на ул.„Борис Кидрич“ бб во При-
леп........................................................... 36/9

995. Одлука за прекин на постапката за
доделување на концесија за вода за
производство на електрична енергија
од мали хидроелектрични централи
по јавен повик за прибирање на пону-
ди за доделување на концесија за во-
да за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сли-
вовите на реките Вардар, Струмица и
Црн Дрим во постапка со Отворен
повик за локацијата 213 на Бела Река,
локацијата  228  на  река Градешница
и локацијата 229 на река Градешни-
ца............................................................ 36/9

996. Одлука за основање на Технолошко
Индустриска Развојна Зона “Кичево”. 36/10

997. Одлука за единаесетта емисија на об-
врзници за денационализација............. 36/10

998. Одлука за давање на право на трајно
користење градежно земјиште, сопс-
твеност на Република Македонија на
општина Аеродром............................... 36/11

999. Одлука за доделување на концесија
за вршење на детални геолошки ист-
ражувања на минерални суровини, со
јавен повик............................................. 36/11

1000. Одлука за давање одобрение за тран-
сформација во Приватна установа за
деца - Детска градинка „Лилипут“ во
Скопје..................................................... 36/12

1001. Одлука за давање согласност на Од-
лука за утврдување на продажни це-
ни за станови и подруми за станбен
објект на ул. „Ѓорѓи Василев“ бр. 42
во Струмица........................................... 36/12

1002. Одлука за давање согласност на Од-
луката за продажба на станови и под-
руми во објектот на ул „Ѓорѓи Васи-
лев“ бр. 42 во Струмица....................... 36/12

1003. Одлука за давање согласност на Од-
луката за продажба на станови, под-
руми во објекти во реонски центар
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“Акумулација Слатино”…………...… 99/14
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“Акумулација Мантово”……………... 99/15

2584. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреа-
тивен риболов  на рекреативна зона
“Акумулација Ратево”……………….. 99/15

2585. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреа-
тивен риболов  на рекреативна зона
“Акумулација Турија”……………….. 99/15

2586. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреа-
тивен риболов  на рекреативна зона
“Акумулација Шпилје”………………. 99/15

2587. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреа-
тивен риболов  на рекреативна зона
“Акумулација Крушевско Езеро”…… 99/15

2588. Одлука за давање на согласност на
Решението за отстапување на одземе-
ни предмети со правосилни одлуки
на службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Маке-
донија…………………………………. 99/16

2589. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за внатрешни рабо-
ти………………………………………. 99/16

2590. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Агенцијата за разузнавање................... 99/16

2591. Одлука за престанување на важење-
то на Одлуката за давање согласност
на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на
основен суд Куманово……………..… 99/16

2592. Одлука за давање согласност на Це-
новникот за плаќање на услугите на
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страна на Агенцијата за државни па-
тишта...................................................... 99/17

2593. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвиж-
на ствар на Службата за општи и за-
еднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија……………………... 99/17

2594. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвиж-
на ствар на Службата за општи и за-
еднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија…………………… 99/17

2595. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвиж-
на ствар на Службата за општи и за-
еднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија…………………… 99/17

2596. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвиж-
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еднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија…………………… 99/18

2597. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвиж-
на ствар на Службата за општи и за-
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лика Македонија…………………… 99/18

2598. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвиж-
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лика Македонија…………………… 99/18

2599. Одлука за престанок и за давање нa
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лика Македонија…………………….. 99/19
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еднички работи на Владата на Репуб-
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2604. Одлука за давање согласност на по-
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Урбанистички план за село  Желино
општина Желино…………………….. 99/21

2606. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за воведување на при-
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на други заварени цевки што не се со
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ка Косово……………………………… 99/30

2607. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за воведување на при-
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заштитна царинска давачка на увозот
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сово……………………………………. 99/30

2608. Одлука за определување на периодот
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ната…………………………………..... 99/30

2609. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на движни ствари
на Комисијата за верификација на фа-
ктите…………………………………. 99/31

2610. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суро-
вина – глина на Друштвото за произ-
водство внатрешна и надворешна тр-
говија ТРГОПРОМЕТ ТОНИ ДОО-
ЕЛ, Куманово на локалитетот “Криве
Ниве”, општина Старо Нагоричане…. 99/31

2651. Одлука за изменување на Одлуката
за воведување на мерка за заштита на
пазарот на пченица и брашно, со вр-
зување на количините на увоз на пче-
ница и брашно со откуп на пченица
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ја.............................................................. 101/2
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ја на општина Кисела Вода.................. 104/4

2692. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Урбанистички план вон населено ме-
сто за изградба на верски објект со
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година………………………………… 104/6
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Битола..................................................... 29/4

863. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на Држав-
ниот ученички дом „Мирка Гинова“ -
Битола..................................................... 29/5

864. Решение за разрешување и именува-
ње членoви на Управниот одбор -
претставници на основачот на Држав-
ниот  студентски дом „Никола Карев“
– Охрид................................................... 29/5

884. Решение за именување на член на
Управниот одбор на Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на
извозот на Република Македонија...... 31/4
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885. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор-
претставници на основачот  на  Др-
жавниот  студентски дом „н.х. Орде
Чопела“ - Прилеп.................................. 31/4

886. Решение за именување член на
Управниот одбор на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот.... 31/4

887. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на
Националната агенција за нуклеарни
технологии на Република Македонија 31/5

923. Решение за формирање на  Меѓуре-
сорска комисија за извршување на
одлуките на Европскиот суд за чове-
кови права.............................................. 32/14

924. Решение за именување директор на
ЈУ Национален парк Пелистер, Бито-
ла.......................................................... 32/14

925. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Јав-
ната установа Национален парк Мав-
рово, Маврови Анови........................... 32/14

926. Решение за именување претседател
на Одборот за контрола на материјал-
но-финансиското работење на Јавна
установа Национален парк Пелистер,
Битола..................................................... 32/14

927. Решение за именување претседател
на Одборот за контрола на материјал-
но-финансиското работење на Јавна-
та установа Национален  парк Мавро-
во, Маврови Анови............................... 32/14

928. Решение за именување претседател и
членови на Одборот за контрола на
материјално – финансиското работе-
ње на Јавната установа Национален
парк Галичица, Охрид.......................... 32/15

975. Решение за именување претседател и
членови на Комисијата за организа-
ции со статус од јавен интерес............ 35/3

1009. Решение за именување на координа-
тор и членови на Национално Коор-
динативно тело за следење и евалуа-
ција на имплементацијата на Нацио-
налната стратегија за стари лица
2010-2020 година................................... 36/20

1010. Решение за именување член на
Управниот одбор на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни
зони........................................................ 36/21

1011. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Општа
болница - Велес..................................... 36/21

1012. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-
ствен дом – Охрид................................. 36/21

1013. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Центар
за јавно здравје - Струмица.................. 36/21

1014. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Психи-
јатриска болница - Скопје.................... 36/22

1015. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор -
претставници на основачот на ЈЗУ
Градска општа болница „8-ми Сеп-
тември“ - Скопје.................................... 36/22

1016. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Центар
за јавно здравје – Кочани..................... 36/22

1017. Решение за именување член на
Управниот одбор на ЈП за водосто-
панство „Лисиче“- Велес...................... 36/22

1161. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Државниот просветен
инспекторат.............................................. 41/40

1162. Решение за именување директор на
Државниот просветен инспекторат..... 41/41

1259. Решение за отповикување на Поче-
сен конзул на Република Македонија
во Сојузна Република Германија, со
седиште  во  Дрезден............................ 45/12

1260. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија  во
Република Косово, со седиште во
Призрен.................................................. 45/12

1261. Решение за изменување на Решение-
то за именување на претседател, чле-
нови и секретар на Комисијата за гра-
нични премини на Република Маке-
донија со Република Албанија, Ре-
публика  Бугарија, Република Грција,
Република Косово и Република Срби-
ја.............................................................. 45/12

1342. Решение за отповикување на Поче-
сен генерален конзул на Република
Македонија во Јапонија, со седиште
во Токио…............................................. 49/40

1343. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Јапонија, со седиште во Токио……… 49/40

1376. Решение за именување в.д. директор
на КПУ Затвор куманово со  отворе-
но одделение во Крива Паланка.......... 50/9

1377. Решение за разрешување од должно-
ста в.д. директор на КПУ Казнено-по-
правен дом Идризово со  отворено
одделение во Велес............................... 50/10

1378. Решение за именување в.д. директор
на КПУ Казнено-поправен дом Идри-
зово со отворено одделение во Велес. 50/10

1379. Решение за именување директор на
агенцијата за млади и спорт................. 50/10

1389. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈУ за
сместување на лица баратели на пра-
во на азил „Прифатен центар за бара-
тели на азил“–с. Визбегово–Скопје..... 51/2
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1515. Решение за отповикување на почесен
конзул на Република Македонија во
Кралството Шпанија, со седиште во
Барселона............................................... 53/130

1578. Решение за определување на соста-
вот на Меѓуресорско тело за  човеко-
вите права.............................................. 55/23

1579. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Агенцијата за ката-
стар на недвижности............................. 55/23

1607. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Агенцијата за држав-
ни патишта............................................. 56/54

1608 Решение за именување директор  на
Агенцијата за државни патишта.......... 56/54

1673. Решение за именување член на Уп-
равниот одбор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Струмица 60/22

1674. Решение за именување член на Уп-
равниот одбор на ЈУ Специјален за-
вод – Демир Капија............................... 60/22

1675. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Ј У
Меѓуопштински центар за социјална
работа Делчево.................. ................... 60/22

1676. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈУ
Дом за доенчиња и мали деца–Битола 60/22

1677. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈУ
Центар за социјална работа Крушево. 60/22

1678. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на
ЈУ Меѓуопштински центар за соци-
јална работа Гостивар........................... 60/23

1679. Решение за именување директор на
Дирекцијата за заштита и спасување.. 60/23

1680. Решение за разрешување од должно-
ста главен ревизор на Ревизорското
тело за ревизија на инструментот за
претпристапна помош........................... 60/23

1681. Решение за избор на директор на
Агенцијата за катастар на недвижности 60/23

1769. Решение  за именување в.д. главен
ревизор на Ревизорското тело за ре-
визија на инструментот за претпри-
стапна помош………………….…… 62/7

1786. Решение за разрешување од должно-
ста капетан на Капетанијата на при-
стаништата............................................. 63/14

1818. Решение за именување на претседа-
тел и членови на Националното коор-
динативно тело за заштита на децата
од злоупотреба и занемарување.......... 64/84

1854. Решение за изменување на Решение
за именување на раководител, заме-
ник раководител, секретар и членови
на Координативното тело за интеле-
ктуална сопственост............................. 68/11

1946. Решение за изменување на Решение-
то за именување  на членови на Сове-
тот за безбедност и здравје при рабо-
та............................................................. 69/40

1947. Решение за именување координатор
и членови на Работната група за вос-
поставување на единствен електрон-
ски систем за анализа на ризик при
спроведувањето на контролите при
увоз и транзит на стока......................... 69/40

1961. Решение за именување државен пра-
вобранител во Државното правобра-
нителство на Република Македонија
за подрачјето на Гостивар…………… 70/5

1962. Решение за утврдување престанок на
функцијата државен правобранител
во Државното правобранителство на
Република Македонија за подрачјето
на Гевгелија…………………………... 70/5

1963. Решение за именување државен пра-
вобранител во Државното правобра-
нителство на Република Македонија
за подрачјето на Гевгелија…………... 70/5

1964. Решение за утврдување престанок на
функцијата државен правобранител
во Државното правобранителство на
Република Македонија за подрачјето
на Кичевo……………………………... 70/5

1965. Решение за именување државен пра-
вобранител во Државното правобра-
нителство на Република Македонија
за подрачјето на Кичево……...……… 70/6

1966. Решение за утврдување престанок на
функцијата државен правобранител
во Државното правобранителство на
Република Македонија за подрачјето
на Струга……………………………… 70/6

1967. Решение за именување државен пра-
вобранител во Државното правобра-
нителство на Република Македонија
за подрачјето на Струга……………… 70/6

1968. Решение за утврдување престанок на
функцијата државен правобранител
во Државното правобранителство на
Република Македонија за подрачјето
на Кочани……………………………... 70/6

1969. Решение за именување државен пра-
вобранител во Државното правобра-
нителство на Република Македонија
за подрачјето на Кочани……………... 70/6

1970. Решение за именување Главен реви-
зор на Ревизорското тело за ревизија
на инструментот за претпристапна
помош…………………………………. 70/7

1971. Решение за именување директор на
Управата за имотно-правни работи..... 70/7

1972. Решение за разрешување и именува-
ње претседател на Националната ко-
мисија за правата на децата во Репуб-
лика Македонија…………………… 70/7

1973. Решение за утврдување престанок на
функцијата државен правобранител
во Државното правобранителство на
Република Македонија за подрачјето
на Гостивар…………………………… 70/7



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2012 Страна 95 
 

1974. Решение за именување на Национа-
лен координатор, заменици коорди-
натори и членови на Националното
координативно тело за реализација на
програмата и приоритетите за претсе-
давањето на Република Македонија
со процесот за соработка во Југои-
сточна Европа во периодот од јуни
2012 до јуни 2013 година……………. 70/7

1975. Решение за именување на почесен
конзул на Република Македонија во
Република Турција, со седиште во
Коџаели……………………………….. 70/1

1992. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетски стоматолошки кли-
нички центар „Свети Пантелејмон“ –
Скопје…………………………………. 73/1

2092. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Аген-
цијата за странски инвестиции и про-
моција на извозот на Република Ма-
кедонија.................................................. 77/36

2093. Решение за именување член на
Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за берзанско работење АГРО –
БЕРЗА Скопје....................................... 77/37

2142. Решение за именување претседавач,
членови и заменици членови на На-
ционалното  координативно тело за
превенција, намалување на ризиците
и заштита од хемиски, биолошки, ра-
дијациони и нуклеарни оружја и ма-
теријали.................................................. 80/39

2177. Решение за именување директор на
Службата за општи и заеднички рабо-
ти на Владата на Република Македо-
нија......................................................... 82/7

2178. Решение за давање согласност на Од-
луката за избор на директор на ЈНУ
Хидробиолошки завод – Охрид........... 82/7

2194. Решение за изменување на Решение-
то за именување на претседател и
членови на Советот за унапредување
и надзор на ревизијата.......................... 83/5

2262. Решение за изменување на Решение-
то за давање на управување на држав-
ните ловишта „Полаки“ и „Лешница“ 85/14

2281. Решение  за разрешување и именува-
ње претседател и членови на Советот
за македонски јазик............................... 87/2

2282. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на
НУ Филмски фонд на Република Ма-
кедонија………………………………. 87/3

2418. Решение за определување претстав-
ници во Советот на ЈНУ Институт за
македонски јазик „Крсте Мисирков“-
Скопје…………………………………. 92/8

2419. Решение за определување претстав-
ници во Советот на ЈНУ Институт за
национална историја - Скопје……….. 92/8

2435. Решение за изменување на Решение-
то за определување на членови на Ко-
митетот за градежно земјиште сопс-
твеност на Република Македонија...... 93/28

2436. Решение за определување претстав-
ници во Советот на ЈНУ Институт за
македонска литература – Скопје......... 93/28

2437. Решение за разрешување и именува-
ње претседател и членови на Управ-
ниот одбор на Агенцијата за поттик-
нување на развојот на земјоделството
- Битола.................................................. 93/28

2454. Решение за определување членови на
Комисијата за утврдување на репре-
зентативноста........................................ 95/113

2455. Решение за давање согласност на Од-
луката за разрешување од должноста
вршител на должноста директор на
Републичкиот завод за унапредување
на домаќинството - Скопје................... 95/113

2456. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор -
претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за хирургија
на лице, вилици и врат-максилофаци-
јална хирургија - Скопје....................... 95/113

2457. Решение за именување портпарол на
Владата на Република Македонија...... 95/113

2458. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈП за
Стопанисување со објектите за спорт
во сопственост на Република Македо-
нија......................................................... 95/114

2519. Решение за разрешување од должно-
ста директор на ЈУ Национален парк
Галичица, Охрид, Република Македо-
нија......................................................... 97/11

2520. Решение за именување директор на
ЈУ Национален парк Галичица, Ох-
рид, Република Македонија................. 97/11

2521. Решение за определување претстав-
ници во Советот на ЈНУ Институт за
фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје.. 97/11

2662. Решение за разрешување од должно-
ста  член на Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална
работа на  град Скопје.......................... 102/2

2663. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Др-
жавниот студентски центар „Скопје“
- Скопје................................................... 102/2

2664. 
 

Решение за именување член на
Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за одржување и заштита на ма-
гистралните и регионалните патишта
„Македонијапат“ - Скопје.................... 102/2

2665. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот на ЈУ  Завод за
згрижување, воспитување и образова-
ние на деца и младинци „Ранка Ми-
лановиќ“ - Скопје.................................. 102/2
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2666. Решение за именување членови на
Управниот одбор на „Јавното прет-
пријатие Македонска радиодифузија
– Скопје“................................................ 102/2

2667. Решение за именување член на
Управниот одбор на јавното претпри-
јатие за берзанско работење АГРО –
БЕРЗА Скопје........................................ 102/2

2668. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор за контрола на матери-
јално - финансиското работење на
„Јавното претпријатие Македонска
радиодифузија – Скопје“...................... 102/3

2669. Решение за именување член на
Управниот одбор – претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за јавно
здравје на Република Македонија....... 102/3

2726. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Националната комиси-
ја за учебници........................................ 104/26

2830. Решение за отповикување на Поче-
сен конзул на Република Македонија
во Сојузна Република Германија, со
седиште во Штутгарт………………… 107/123

2831. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Босна и Херцеговина, со седиште во
Бјељина……………………………….. 107/123

2832. Решение за изменување на Решение-
то за формирање на Меѓуресорска ко-
ординативна група за признавање  на
професионалните квалификации…..... 107/123

2839. Решение за именување директор на
Управата за семе и саден материјал.... 108/2

2840. Решение за именување директор на
Фитосанитарната управа...................... 108/2

2841. Решение за именување  заменик на
директорот на Дирекцијата за зашти-
та и спасување....................................... 108/2

2842. Решение за именување директор на
Државниот завод за индустриска соп-
ственост……………………………….. 108/2

2946. Решение за отповикување на Поче-
сен генерален конзул на Република
Македонија во Швајцарската Конфе-
дерација, со седиште во Женева.......... 117/3

2959. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Педагошката служба. 118/2

2960. Решение за именување директор на
КПУ Казнено-поправен дом Идризо-
во со Отворено одделение во Велес.... 118/2

2961. Решение за именување капетан на
Капетанијата на пристаништата.......... 118/2

3029. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Аген-
цијата за вработување на Република
Македонија............................................ 123/69

3030. Решение за утврдување престанок на
функцијата државен правобранител
во државното правобранителство на
Република Македонија  за подрачјето
на Скопје................................................ 123/69

3038. Решение за именување директор на
Педагошката служба............................. 124/3

3087. Решение за именување директор на
Државниот комунален инспекторат.... 126/13

3136. Решение за именување државен пра-
вобранител во Државното правобра-
нителство на Република Македонија
за подрачјето на Скопје........................ 128/3

3137. Решение за именување државен пра-
вобранител во Државното правобра-
нителство на Република Македонија
за подрачјето на Велес.......................... 128/4

3201. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално - финансиското
работење на Јавното претпријатие за
железничка инфраструктура Маке-
донски железници – Скопје………… 132/21

3202. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Аген-
цијата за катастар на недвижности….. 132/21

3203. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Др-
жавниот студентски центар „Скопје“
- Скопје…….......................................... 132/21

3204. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Аген-
цијата за промоција и поддршка на
туризмот…............................................. 132/21

3205. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално - финансиското
работење на „Јавното претпријатие
македонска радиодифузија – Скопје“. 132/21

3206. Решение за определување претстав-
ник во Управниот одбор на Фондот
на холокаустот на Евреите од Маке-
донија…................................................. 132/22

3207. Решение за разрешување и именува-
ње член на Училишниот одбор –
претставник на основачот на држав-
ното средно училиште за рехабилита-
ција и образование „Св. Наум Охрид-
ски“ Скопје…………………………… 132/22

3208. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на Јав-
ното претпријатие за берзанско рабо-
тење Агро – берза Скопје……………. 132/22

3209. Решение за именување  директор на
Државниот инспекторат за животна
средина………………………………... 132/22

3210. Решение за именување  заменик на
директорот на Државниот архив на
Република Македонија………………. 132/22

3211. Решение за именување директор на
Државниот девизен инспекторат……. 132/23

3212. Решение за именување директор на
Бирото за регионален развој………… 132/23

3213. Решение за именување заменик н.
директорот на КПУ Воспитно-попра-
вен дом - Тетово……………………… 132/23

3214. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на  Директорот на  КПУ
Затвор Скопје…………………………. 132/23

3215. Решение за именување заменик на
директорот на КПУ Затвор Скопје….. 132/23



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2012 Страна 97 
 

3216. Решение за именување заменик на
директорот на Агенцијата за млади и
спорт....................................................... 132/23

3217. Решение за именување заменик на
директорот на Бирото за развој на об-
разованието…………………………… 132/23

3218. Решение за разрешување и именува-
ње членови  на Управниот одбор на
„Јавното претпријатие Македонска
радиодифузија – Скопје“…………….. 132/24

3219. Решение за определување претстав-
ници во Советот на ЈНУ Институт за
духовно културно наследство на Ал-
банците - Скопје……………………… 132/24

3220. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на
Фондот на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија……… 132/24

3368. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на „Јав-
ното претпријатие Македонска ради-
одифузија – Скопје“.............................. 136/93

3369. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Управата за финан-
сиска полиција....................................... 136/94

3370. Решение за именување директор на
Управата за финансиска полиција....... 136/94

3426. Решение за разрешување од должно-
ста директор на КПУ Казнено-попра-
вен дом од отворен вид Струга............ 142/13

3427. Решение за именување директор на
КПУ Казнено-поправен дом од отво-
рен вид Струга....................................... 142/13

3477. Решение за именување на координа-
тор и членови на Национално Коор-
динативно тело за имплементација на
ООН Конвенцијата за правата на ли-
цата со попреченост во Република
Македонија .......................................... 144/36

3580. Решение за определување на соста-
вот на Меѓуресорско тело за човеко-
ви права................................................ 147/48

3581. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈП
„Стрежево“ - Битола ........................... 147/49

3582. Решение за именување директор на
КПУ Затвор Куманово со Отворено
одделение во Крива Паланка ............. 147/49

3583. Решение за разрешување од функци-
јата државен секретар во Министерс-
твото за правда...................................... 147/49

3584. Решение за именување државен сек-
ретар во Министерството за правда.... 147/49

3588. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Фондот за здравстве-
но осигурување на Македонија ......... 148/3

3589. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Управата за животна
средина................................................. 148/3

3590. Решение за именување директор на
Управата за животна средина ............ 148/3

3591. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на
Македонија........................................... 148/3

3592. Решение за именување в.д. директор
на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија ................................ 148/4

3647. Решение за именување на членови на
интер – ресорска  консултативна и
советодавна група за еднакви можно-
сти на жените и мажите ...................... 150/11

3733. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Управата за афир-
мирање и унапредување на културата
на припадниците на заедниците во
Република Македонија ........................ 155/22

3734. Решение за именување директор на
Управата за афирмирање и унапреду-
вање на културата на припадниците
на заедниците во Република Македо-
нија........................................................ 155/22

3781. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Кралството Шпанија, со седиште во
Барселона ............................................. 157/14

3782. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Република Австрија, со седиште во
Санкт Пелтен ....................................... 157/14

3783. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Република Колумбија, со седиште во
Богота ................................................... 157/15

3784. Решение за именување в.д. директор
на Геолошкиот завод на  Република
Македонија........................................... 157/15

3785. Решение за именување заменик на
директорот на Дирекцијата за техно-
лошки индустриски развојни зони 157/15

3786. Решение за именување државен пра-
вобранител во Државното правобра-
нителство на Република Македонија
за подрачјето на Скопје....................... 157/15

3787. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија................. 157/15

3793. Решение за разрешување од должно-
ста портпарол на Владата на Репуб-
лика Македонија .................................. 158/2

3854. Решение за разрешување и именува-
ње претседател, генерален секретар и
членови на Националната комисија за
УНЕСКО на Република Македонија... 161/5

3871. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на ЈП за
стопанисување со објектите за спорт
во сопственост на Република Македо-
нија - Скопје.......................................... 162/18

3872. Решение за разрешување од должно-
ста заменик член на Комисијата за
жалби...................................................... 162/18



Страна 98           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2012 

3873. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на Ди-
рекцијата за технолошки индустри-
ски развојни зони.................................. 162/18

3892. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на
центарот за стручно образование и
обука....................................................... 164/8

3893. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за дигестив-
на хирургија – Скопје........................... 164/9

3894. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на наци-
оналната агенција  за  нуклеарни тех-
нологии на Република Македонија..... 164/9

4053. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на
ЈУ Завод за социјални дејности -
Скопје.................................................. 171/43

4054. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор од редот
на стручните работници на ЈУ Детски
дом „11 Октомври“ Скопје................... 171/43

4055. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на  ЈУ за
деца  детско одморалиште  „Илин-
ден“ –  Гостивар.................................... 171/44

4056. Решение за именување директор на
Јавната установа од областа на здрав-
ството за потребите на Јавните здрав-
ствени установи универзитетски
клиники, завод и ургентен центар –
Скопје.................................................... 171/44

4057. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на директорот на Коми-
сијата за односи со верските заедни-
ци и  религиозни групи......................... 171/44

4058. Решение за именување заменик на
директорот на  Комисијата  за  одно-
си со верските заедници и религиоз-
ни групи................................................. 171/44

4059. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на
Јавната установа Центар за социјална
работа Ресен.......................................... 171/45

4060. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа
Неготино................................................ 171/45

4061. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот  на ЈУ  Меѓуоп-
штински центар за социјална работа
Струга.................................................... 171/45

  
 П Р О Г Р А М И 

Рег. бр.  Бр./стр.
56. Програма за изменување  на Програ-

мата за имплементација на индустри-
ската политика на Република Маке-
донија за 2011 година........................... 2/14

147. Годишна програма за изградба, ре-
конструкција, одржување и заштита
на државните патиштаво Република
Македонија за 2012 година.................. 5/11

148. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за заштита на
потрошувачите за периодот 2011-
2012 година............................................ 5/12

222. Програма за финансирање  на из-
градба, реконструкција, одржување
на објекти и опремување на казнено-
поправните и воспитно-поправните
установи за 2012 година....................... 7/6

223. Програма за изработка на просторни
планови во Република Македонија за
2012 година............................................ 7/7

224. Програма за  партиципација при ко-
ристењето на здравствена  заштита на
на одделни  заболувања  на  граѓани-
те и здравствена заштита на родилки-
те и доенчињата во Република Маке-
донија за 2012 година........................... 7/8

225. Програма за изградба и реконструк-
ција на основни училишта за 2012 го-
дина......................................................... 7/12

267. Програма за задолжително здрав-
ствено осигурување на државјаните
на Република Македонија кои не се
задолжително здравствено осигурани
за 2012 година........................................ 8/85

268. Програма за рамномерен  региона-
лен развој во 2012 година..................... 8/85

269. Програма за остварување и развој на
дејноста во студентскиот стандард за
2012 година............................................ 8/86

270. Програма за остварување и развој на
дејноста во ученичкиот стандард за
2012 година............................................ 8/88

271. Програма за субвенционирање на
потрошувачката на енергија за 2012
година..................................................... 8/89

272. Програма за изградба и реконструк-
ција на средни училишта за 2012 го-
дина......................................................... 8/90

273. Програма за остварување на соци-
јалната заштита за 2012 година.......... 8/92

274. Програма за развој  на дејноста за
заштитата на децата за  2012 година... 8/97

275. Програма за остварување на научно-
истражувачката работа, технолошко-
техничкиот развој во Република   Ма-
кедонија за 2012 година........................ 8/102

276. Годишна програма за финансирање
на железничката инфраструктура за
2012 година............................................ 8/107

277. Програма за лекување на ретки бо-
лести во Република Македонија за
2012 година........................................... 8/108

278. Програма за организирање и унапре-
дување на  крводарителството во Ре-
публика Македонија  за 2012 година.. 8/109



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2012 Страна 99 
 

279. Програма за испитување на појавата,
спречување  и сузбивање на бруцело-
зата кај луѓето во  Република  Маке-
донија во  2012 година.......................... 8/114

280. Програма за здравствена заштита на
лица со душевни   растројства  во  Ре-
публика  Македонија за 2012 година.. 8/117

281. Програма за обезбедување инсулин,
инсулински игли, глукагон, ленти за
мерење шеќер и едукација за третман
и контрола на дијабетесот за 2012 го-
дина......................................................... 8/120

282. Национална  годишна програма за
јавно здравје во Република Македо-
нија за 2012 година............................... 8/126

457. Исправка............................................... 14/17
283. Програма за рамномерен регионален

развој во 2012 година............................ 8/143
284. Програма за здравствена заштита на

лица со болести на зависности во Ре-
публика Македонија за 2012 година... 8/145

285. Програма за заштита на населението
од ХИВ/СИДА во Република Маке-
донија за 2012 година........................... 8/151

286. Програма за активна здравствена за-
штита  на мајките и децата во  Репуб-
лика   Македонија во 2012 година....... 8/157

287. Програма за задолжителна имуниза-
ција на населението во Република
Македонија за 2012 година.................. 8/160

288. Програма „Здравје за сите“ за 2012
година..................................................... 8/172

289. Програма за обезбедување на тро-
шоците за болни кои се третираат со
дијализа и активности за пациентите
со хемофилија во Република Македо-
нија за 2012 година............................... 8/175

290. Програма за превентивни мерки за
спречување на туберкулозата  кај на-
селението во Република Македонија
за 2012 година........................................ 8/177

291. Програма за систематски прегледи
на учениците и студентите во Репуб-
лика Македонија за 2012 година......... 8/181

297. Програма за рана детекција на ма-
лигни заболувања во Република Ма-
кедонија за 2012 година........................ 9/7

298. Годишна програма за изградба и
одржување на станбениот простор во
сопственост на Република Македони-
ја за 2012 година.................................... 9/20

417. Исправка............................................... 12/65
397. Програма за работа на Институтот за

акредитација на Република Македо-
нија за 2012 година............................... 12/27

398. Програма за инвестиционо одржува-
ње на резиденцијалните и репрезен-
тативните објекти и службени про-
стории на органите на државната
управа во 2012 година.......................... 12/34

399. Програма за управување со водите
за 2012 година........................................ 12/34

400. Годишна програма за изработка на
Урбанистички планови и Државна и
локална урбанистичка планска доку-
ментација во Република Македонија
во 2012 година...................................... 12/36

401. Програма за работи од областа на
хидрометеоролошката  дејност во
2012 година............................................ 12/37

402. Програма за проширена репродукци-
ја на шумите за 2012 година................ 12/38

403. Програма за финансиска поддршка
во рибарството и аквакултурата за
2012 година............................................ 12/40

404. Програма за развој и унапредување
на ловството и за одгледување и за-
штита на дивечот под заштита во ре-
процентрите за 2012 година................. 12/46

405. Програма за развој на спорт и млади
за 2012 година........................................ 12/48

406. Програма за распределба на средс-
тва од игри на среќа за 2012 година за
финансирање на спортските федера-
ции и клубови и проекти на Агенци-
јата за млади и спорт за унапредува-
ње на спортот во Република Македо-
нија......................................................... 12/49

407. Програма за развој на туризмот за
2012 година............................................ 12/50

408. Програма за геолошки информати-
вен систем за 2012 година.................... 12/51

409. Програма за детални геолошки
истражувања на енергетски минерал-
ни суровини за 2012 година................. 12/52

410. Програма за развој на претприем-
ништвото, конкурентноста и инова-
тивноста на малите и средни претп-
ријатија во 2012 година........................ 12/52

411. Програма за надоместување на дел
од трошоците за купени и вградени
сончеви термални колекторски систе-
ми во домаќинствата за 2012 година... 12/53

412. Програма за за поддршка и развој на
кластерското здружување во Репуб-
лика Македонија за 2012 година......... 12/54

413. Програма за имплементација  на ин-
дустриската политика  во Република
Македонија за 2012 година.................. 12/55

414. Програма за семе и саден материјал
во 2012 година....................................... 12/56

415. Програма за здравје на растенијата
во 2012 година....................................... 12/58

416. Програма за поддршка на претпри-
емништвото, конкурентноста и ино-
вативноста на малите и средни прет-
пријатија во 2012 година...................... 12/59

456. Програма за финансирање на Прог-
рамските активности  на здруженија-
та  и  фондациите за 2012 година........ 14/14

515. Програма за инвестирање во живот-
ната средина за 2012 година................ 16/23

516. Програма за детални геолошки ист-
ражувања за 2012 година..................... 16/24



Страна 100           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2012 

517. 
 

Програма за промоција и поддршка
на туризмот за 2012 година.................. 16/25

734. Програма  за финансиска поддршка
во земјоделството за 2012 година........ 22/49

776. Програма за мониторинг на безбед-
носта на храната во Република Маке-
донија за 2012 година........................... 23/19

777. Програма за користење на средства-
та за ветеринарно јавно здравство во
2012 година............................................ 23/33

825. Програма за користење на средства
за здравствена заштита на животните
во 2012 година....................................... 27/20

952. Програма за финансиска поддршка
на руралниот развој за 2012 година.... 34/2

1018. Програма за изменување  и дополну-
вање на Програмата за поддршка и
развој на кластерското здружување
во Република Македонија за 2012 го-
дина......................................................... 36/22

1019. Програма за изменување на Програ-
мата за остварување и развој на деј-
носта во студентскиот стандард за
2012 година............................................ 36/23

1020. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба и реконструкција на
основни училишта за  2012 година...... 36/24

1021. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба и реконструкција на
средни училишта за 2012 година......... 36/25

1095. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за поддршка на
претприемништвото, конкурентноста
и иновативноста на малите и средни
претпријатија во 2012 година.............. 38/49

1187. Програма за определување средства
потребни за доделување финансиска
поддршка за поттикнување и развој
на воздушниот сообраќај во Републи-
ка Македонија на домашни и стран-
ски превозници за периодот од 2012-
2014 годинa…………………………… 42/10

1262. Програма за изменување  на Програ-
мата за партиципација при користе-
њето на здравствена  заштита  на  од-
делни заболувања на граѓаните и
здравствена заштита  на  родилките  и
доенчињата во Република Македони-
ја за 2012 година.................................... 45/13

1263. Програма за дополнување на Прог-
рамата за задолжително здравствено
осигурување на државјаните на Ре-
публика Македонија кои не се задол-
жително здравствено осигурани за
2012 година............................................ 45/15

1264. Програма за изменување на Програ-
мата за систематски прегледи на уче-
ниците и студентите во Република
Македонија за 2012 година.................. 45/15

1265. Програма за изменување на Програ-
мата за здравствена заштита на лица
со душевни растројства  во Републи-
ка  Македонија за 2012 година............. 45/17

1266. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за здравствена
заштита на лица со болести на завис-
ности во Република Македонија за
2012 година............................................ 45/17

1267. Програма за изменување на Нацио-
нална годишна програма за јавно
здравје во Република Македонија за
2012 година............................................ 45/20

1268. Програма за изменување на Програ-
мата „Здравје за сите“ за 2012 година. 45/22

1269. Програма за изменување на Програ-
мата за испитување на појавата, спре-
чувањето и сузбивањето  на бруцело-
зата кај луѓето  во Република Маке-
донија за 2012 година........................... 45/23

1270. Програма за изменување на Програ-
мата за превентивни мерки за спречу-
вање на туберкулозата кај население-
то во Република Македонија за 2012
година..................................................... 45/24

1271. Програма за изменување на Програ-
мата за активна здравствена заштита
на мајките и децата во Република Ма-
кедонија за  2012 година....................... 45/26

1272. Програма за изменување на Програ-
мата за заштита на населението од
хив/сида во Република Македонија за
2012 година............................................ 45/27

1273. Програма за изменување на Програ-
мата за рана детекција на малигни за-
болувања во Република Македонија
за 2012 година........................................ 45/27

1274. Програма за изменување на Програ-
мата за организирање и унапредува-
ње на крводарителството во Републи-
ка Македонија за  2012 година............. 45/30

1275. Програма за изменување на Програ-
мата за обезбедување инсулин, инсу-
лински игли, глукагон, ленти за мере-
ње шеќер и едукација за третман и
контрола на дијабетесот за 2012 годи-
на............................................................. 45/31

1276. Програма за изменување на Програ-
мата за обезбедување на трошоците
за болни кои се третираат со дијализа
и активности за пациентите со хемо-
филија во Република Македонија за
2012 година............................................ 45/31

1287. Програма за изменување на Програ-
мата за финансиска поддршка во зем-
јоделството за 2012 година.................. 46/3

1288. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата  за финансиска
поддршка на руралниот развој за
2012 година............................................ 46/3

1289. Програма за основни геолошки ист-
ражувања за 2012 година...................... 46/4

1290. Програма за унапредување на ри-
барство и аквакултура за период
2013-2014 година................................... 46/6



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2012 Страна 101 
 

1516. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за надоместува-
ње на дел од трошоците за купени и
вградени сончеви термални колектор-
ски системи во домаќинствата за
2012 година............................................ 53/130

1819. Програма за управување, уредување
и одржување на објектите на гранич-
ните премини за патен сообраќај за
2012 година............................................ 64/85

1855. Програма за изменување на Програ-
мата за финансиска поддршка во зем-
јоделството за 2012 година.................. 68/12

2069. Програма за изменување и дополну-
вање на програмата за остварување
на социјалната заштита за 2012 годи-
на............................................................. 76/17

2143. Програма за давање на земјоделско
земјиште во државна сопственост на
плодоуживање на одредена  катего-
рија социјално необезбедени лица...... 80/39

2144. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за промоција и
поддршка на туризмот на Република
Македонија за 2012 година.................. 80/91

2149. Годишна програма за изменување и
дополнување на Годишната програма
за изработка на Урбанистички плано-
ви и државна и локална урбанистичка
планска документација во Република
Македонија во 2012 година………….. 81/147

2179. Програма за изменување на Програ-
мата за финансиска поддршка во зем-
јоделството за 2012 година.................. 82/7

2180. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за
2012 година............................................ 82/7

2195. Програма за изменување на програ-
мата за субвенционирање на потро-
шувачката на енергија за 2012 година 83/5

2196. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за финансиска
поддршка во рибарството и аквакул-
турата во 2012 година........................... 83/6

2197. Програма за изменување на програ-
мата за давање на земјоделско зем-
јиште во државна сопственост на
плодоуживање на одредена категори-
ја социјално необезбедени лица.......... 83/6

2263. Годишна програма за изменување
на Годишната програма за финанси-
рање на железничката инфраструкту-
ра за 2012 година................................... 85/14

2264. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за имплемента-
ција на индустриската политика во
Република Македонија за 2012 годи-
на………………………………………. 85/14

2265. Програма за изменување на Програ-
мата за остварување и развој на деј-
носта во ученичкиот стандард за 2012
година..................................................... 85/15

2364. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за остварување и
развој на дејноста во студентскиот
стандард за 2012 година....................... 90/21

2365. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба и реконструкција на
средни училишта  за 2012 година........ 90/22

2366. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба и реконструкција на
основни училишта за  2012 година...... 90/23

2367. Програма за изменување на Про-
грамата за рамномерен регионален
развој во 2012 година........................ 90/25

2368. Програма за изменување на Програ-
мата за рамномерен регионален раз-
вој во 2012 година................................. 90/25

2522. Програма за изменување на Програ-
мата за работа од областа на хидро-
метеоролошката дејност во 2012 го-
дина......................................................... 97/11

2523. Програма за измена и дополнување
на Програмата за определување
средства потребни за доделување фи-
нансиска поддршка за поттикнување
и развој на воздушниот сообраќај во
Република Македонија на домашни и
странски превозници за периодот од
2012-2014 годинa................................... 97/13

2524. Програма за остварување на научно
- истражувачката дејност, техноло-
шко - техничкиот развој  во Републи-
ка  Македонија за 2012 година............. 97/13

2525. Програма за изменување на Програ-
мата за финансиска поддршка во зем-
јоделството за 2012 година.................. 97/15

2611. Програма за задолжително здрав-
ствено осигурување на државјаните
на Република Македонија кои не се
задолжително здравствено осигурени
за 2012 година………………………… 99/32

2612. Програма за изменување на Програ-
мата за управување со водите за 2012
година…………………………………. 99/32

2613. Програма за заштита на населението
од ХИВ/СИДА во Република Маке-
донија за 2012 година………………... 99/34

2614. Програма “Здравје за сите“ за 2012
година…………………………………. 99/37

2615. Програма за испитување на појава-
та,спречување  и сузбивање на бруце-
лозата кај населението во Република
Македонија во 2012 година………….. 99/38

2616. Програма за систематски прегледи
на учениците и студентите во Репуб-
лика Македонија за 2012 година……. 99/41

2617. Програма за  партиципација при ко-
ристењето на здравствена заштита  на
одделни  заболувања  на  граѓаните и
здравствена заштита на родилките и
доенчињата во Република Македони-
ја за 2012 година…………............…… 99/46



Страна 102           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2012 

2618. Програма за обезбедување инсулин,
инсулински игли, глукагон, ленти за
мерење шеќер и едукација за третман
и контрола на дијабетесот  за 2012 го-
дина…………………………………… 99/50

2619. Програма за лекување на ретки бо-
лести во Република Македонија за
2012 година…………………………… 99/55

2620. Програма за обезбедување на тро-
шоците за болни кои се третираат со
дијализа и активности за пациентите
со хемофилија во Република Македо-
нија за 2012 година………………… 99/57

2621. Програма за организирање и унапре-
дување на  крводарителството во Ре-
публика Македонија за 2012 година.. 99/58

2622. Програма за изменување на Програ-
мата за здравје на растенијата во 2012
година…………………………………. 99/63

2727. Програма за изменување на Нацио-
нална годишна програма за јавно
здравје во Република Македонија за
2012 година............................................ 104/26

2728. Програма за рана детекција на ма-
лигни заболувања во Република Ма-
кедонија за 2012 година........................ 104/39

2729. Програма за задолжителна имуниза-
ција на населението во Република
Македонија за 2012 година.................. 104/51

2730. Програма за активна здравствена
заштита на мајките и децата во Ре-
публика Македонија во 2012 година... 104/63

2731. Програма за превентивни мерки за
спречување на туберкулозата кај на-
селението во Република Македонија
за 2012 година........................................ 104/66

2732. Програма за здравствена заштита на
лица со болести на зависности во Ре-
публика Македонија за 2012 година... 104/7

2733. Програма за здравствена заштита на
лица со душевни растројства во Ре-
публика Македонија за 2012 година... 104/78

2734. Програма за условен паричен  надо-
месток за средно образование за
учебната 2012/2013 година.................. 104/80

2751. Национална  програма за постепена
редукција на количините на емисии
на одредени загадувачки супстанции
на ниво на Република Македонијa...... 106/7

2833. Годишна програма за изменување
на Годишната програма за изработка
на урбанистички планови и државна
и локална урбанистичка планска до-
кументација во Република Македони-
ја во 2012 година……………………... 107/124
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нивни делови......................................... 15/11
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ната на надоместокот на трошоците
за закупнина на стан на вработените
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те во постапката за издавање на реги-
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2018. Правилник за начинот на извршува-
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ла и на потврдата за пробно возење,
како и начинот и постапката за нивно
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лед на возила и висината на трошоците
за издавање на лиценцата..................... 156/3
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нички служби за единечно одобрува-
ње на возила за превоз за опасни ма-
терии .................................................... 164/11
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 МИНИСТЕРСТВО               

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
596. Објава од Министерството за надво-

решни работи......................................... 20/3

597. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 20/3

598. Објава од Министерството за надво-
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1976. Објава од Министерството за надво-
решни работи…………………………. 70/8

1977. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 70/8

1978. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 70/8

1979. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 70/9

2183. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за постапка-
та за издавање на дипломатски и
службени пасоши и визи и за листата
на носители на дипломатски и служ-
бени пасоши........................................... 82/10

2370. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 90/26

2459. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 95/114

2653. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 101/23

2654. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 101/23

2655. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 101/23

2682. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 103/3

2683. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 103/3

3496. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 145/28

3594. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 148/4

3665. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 152/2

3666. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 152/2

3667. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 152/2

3668. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 152/2

3736. Објава од Министерството за надво-
решни работи ........................................ 155/23
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3856. Објава од Министерството за надво-
решни работи....................................... 161/7

3898. Објава од Министерството за надво-
решни работи........................................ 164/13

3917. Објава од Министерство за надво-
решни работи....................................... 165/2

3918. Објава од Министерството за надво-
решни работи....................................... 165/2

3919. Објава од Министерството за надво-
решни работи....................................... 165/2

3920. Објава од Министерството за надво-
решни работи....................................... 165/3

3921. Објава од Министерството за надво-
решни работи....................................... 165/3

3922. Објава од Министерството за надво-
решни работи....................................... 165/3

3923. Објава од Министерството за надво-
решни работи....................................... 165/3

3965. Објава од Министерството за надво-
решни работи....................................... 166/71

  
 МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ПРАВДА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
420. Правилник за форматa и содржината

на  барањето заради неиздавање на
Решение за запишување, односно не-
донесување на Решение за одбивање
на барањето............................................ 12/77

570. Правилник за начинот на примање-
то и распоредувањето на притворени-
те лица во затворите и организирање-
то на работата на притворените лица.. 18/4

1097. Правилник за  изменување и допол-
нувањe на Правилникот за видот, со-
држината, формата, начинот на воде-
њето и чувањето на актите, уписни-
ците, книгите и имениците на нота-
рот, начинот на примање и чување на
нотарските исправи и предметите од
вредност и нивното издавање и пре-
земање, како и преземање на други
формални дејствија............................... 38/50

2070. Правилник за начинот на плаќање
на судските такси во готови пари на
соодветна уплатна сметка во рамките
на трезорска сметка и начинот на
плаќање на судските такси преку мо-
билни оператори или преку интер-
нет........................................................... 76/19

2071. Список на поставени постојани суд-
ски преведувачи (Оглас од 18.4.2012
година).................................................... 76/20

2278. Решение за престанување на служба-
та на нотар............................................. 86/127

2843. Нотарска тарифа................................. 108/3
3384. Решение за престанување на служба-

та на нотар............................................. 138/8
3794. Список на поставени постојани суд-

ски преведувачи .................................. 158/3

 МИНИСТЕРСТВО               
ЗА ФИНАНСИИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

57. Правилник за формата и содржината
на барањето за субвенциониран стан-
бен кредит, потребни документи кои
се поднесуваат заедно со барањето и
образец за потврда на исполнетост на
условите................................................. 2/14

96. Правилник за изменување на Пра-
вилникот  за формата, содржината и
начинот на пополнување на годишна-
та даночна пријава за утврдување на
персоналниот данок на доход.............. 4/2

97. Правилник за формата и содржината
на образецот на годишниот извештај
за корисниците на продажни места на
зелените пазари.................. .................. 4/5

98. Правилник за формата и содржината
на Годишната сметка за осигурител-
ни и реосигурителни друштва............. 4/7

292. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот
на пополнување на Царинската  дек-
ларација и Кодексот на шифри кои се
употребуваат.......................................... 8/187

293. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на примена на
Законот за данокот на додадена вред-
ност кај лица со сопственичка, орга-
низациска или управувачка  поврза-
ност  кои можат или на кои  им е на-
ложено да се регистрираат како еден
даночен обврзник.................................. 8/187

299. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за посебните податоци пот-
ребни за системот на државната еви-
денција и за формата и содржината
на образецот за државната евиденци-
ја………………………………………. 9/34

433. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и
начинот на пополнување на образе-
цот за распределба на остварените
приходи  по дејности СПД - рекапи-
тулар....................................................... 13/13

589. Правилник за начинот и постапува-
њето за избор на корисници на суб-
венциониран станбен кредит............... 19/3

590. Прогрaма за полагање на стручен ис-
пит за проценувач на вредноста на
побарувања и обврски.......................... 19/3

599. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и кодексот
на шифри кои се употребуваат............ 20/3

866. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за спроведување на Законот
за акцизите............................................. 29/6



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2012 Страна 107 
 

929. Правилник за начинот на бодирање
на писмениот дел од испитот за про-
ценувач на вредноста на побарувања-
та и обврските........................................ 32/15

930. Програма за спроведување на првaтa
почетна обука за проценувач на вред-
носта на побарувања и обврски........... 32/15

1128. Кодекс на однесување при спроведу-
вање на јавните набавки....................... 39/52

1188. Правилник за начинот и постапката
за доставување на список за кредитни
посредници…………………………… 42/10

1233. Тарифник за висината на надоместо-
ците за користење на електронскиот
систем за јавни набавки........................ 44/79

1621. Правилник за постапката поврзана
со третманот на царинскиот службе-
ник на пробна работа, начинот на по-
лагање на стручен испит и програ-
ма........................................................... 58/3

1645. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот
на унапредување на царинските
службеници во Царинската управа..... 59/55

1748. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и кодексот
на шифри кои се употребуваат............ 61/14

2072. Правилник за начинот на водење на
единствена евиденција на прекршо-
ците, изречените санкции и донесе-
ните одлуки во прекршочна постапка,
како и начинот на пристап до инфор-
мации кои се содржани во евиденци-
јата…………………………………….. 76/29

2094. Упатство за дополнување на упат-
ството за формата и содржината на
платните инструменти за вршење на
платниот промет во земјата.................. 77/37

2095. Правилник за формата и содржината
на задолжницата.................................... 77/37

2214. Правилник за формата и содржината
на известувањето на кандидатите од-
носно понудувачите за одлуките во
врска со извршената претквалифика-
ција, доделувањето на договорот за
јавна набавка, склучувањето на рам-
ковната спогодба или поништување-
то на постапката за доделување на
договорот............................................... 84/18

2215. Правилник за формата, содржината
како и начинот на  изготвување на го-
дишниот план за јавни набавки........... 84/29

2371. Правилник за Програмата за спрове-
дување едукација за јавни набавки,
Програмата за спроведување обука за
обучувачи за јавни набавки, формата
и содржината на потврдата за поло-
жен испит за лице за јавни набавки и
за обучувач, како и  висината на на-
доместокот кој го плаќаат учесниците
на едукацијата....................................... 90/26

2381. Правилник за формата и содржината
на образецот на огласот за воспоста-
вување квалификациски систем.......... 91/3

2526. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за спроведу-
вање на Законот за акцизите................ 97/15

2752. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за спроведување на Законот
за акцизите............................................. 106/57

2963. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за начинот на
трезорско работење............................... 118/4

2982. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за поблиските критериуми
и начинот на уредување на техно-
лошко индустриските развојни зони... 119/9

3039. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за соглас-
ност за уплатно-исплатни места пре-
ку кои се врши продажбата на лозо-
вите и потврдите за уплата................... 124/3

3040. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на деловната просторија каде што се
приредуваат електронски игри на
среќа....................................................... 124/5

3041. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добива-
ње на согласност за деловните про-
стории каде што ќе се приредуваат
електронските игри на среќа................ 124/6

3042. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добива-
ње на одобрение за престанок со при-
редувањето на игрите на среќа во об-
ложувалница во деловната простори-
ја која се користи како уплатно-исп-
латно место............................................ 124/7

3043. Правилник за формата и содржината
на образецот на  барањето за добива-
ње на одобрение за престанок на вр-
шењето на продажбата на лозовите и
потврдите за уплата во деловната
просторија која се користи како уп-
латно-исплатно место........................... 124/8

3044. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на бројот и видот на автоматите за
игри на среќа во автомат клуб............. 124/9

3045. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добива-
ње дозвола за приредување на на-
градна игра............................................. 124/10

3046. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на бројот и видот на автоматите и ма-
сите за игри на среќа во казино........... 124/11

3047. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на деловната просторија во која се
приредуваат игри на среќа во казино.. 124/12
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3048. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на деловната просторија во која се
приредува томбола од затворен тип.... 124/13

3049. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на деловната просторија во која се
приредуваат игри на среќа во обло-
жувалница.............................................. 124/14

3050. Правилник за формата и содржината
на образецот на  барањето за промена
на деловната просторија која  се ко-
ристи како уплатно-исплатно место
во кое се примаат уплати на влогови
за игрите на среќа.................................. 124/15

3051. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добива-
ње на одобрение за престанок со при-
редувањето на  игрите на среќа во де-
ловната просторија  во  која се прире-
дуваат игри на среќа во автомат клуб. 124/16

3052. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на бројот на апаратите за забавни
игри......................................................... 124/17

3053. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добива-
ње на дозвола за приредување на ин-
терактивни игри на среќа..................... 124/18

3054. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на деловната просторија во која се
приредуваат забавни игри.................... 124/19

3055. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добива-
ње на дозвола за приредување на за-
бавни игри.............................................. 124/20

3056. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на деловната просторија во која се
приредуваат игри на среќа во автомат
клуб......................................................... 124/21

3057. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добива-
ње на одобрение за престанок на при-
редување на електронски игри на сре-
ќа во деловната просторија за која
има добиено согласност....................... 124/22

3058. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за отвора-
ње на нови уплатно-исплатни места
за приредување на игри на среќа во
обложувалница...................................... 124/23

3059. Правилник за изменување  на Пра-
вилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и кодексот
на шифри кои се употребуваат............ 124/24

3107. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање лиценца  за
работа и за формата и содржината на
лиценцата за работа на трговец пое-
динец-сметководител, трговец поеди-
нец-овластен сметководител и друш-
тво за вршење сметководствени рабо-
ти............................................................. 127/14

3108. Правилник за формата и содржината
на барањето за полагање испит за
стекнување со статус на сметководи-
тел или овластен сметководител, како
и формата и содржината на уверение-
то за сметководител, односно овла-
стен сметководител............................... 127/21

3109. Правилник за формата и содржината
на барањето за упис во регистарот  на
трговци поединци - сметководители,
регистарот на трговци поединци-ов-
ластени сметководители и регистарот
на друштва за вршење сметководс-
твени работи.......................................... 127/26

3110. Правилник за формата и содржината
на барањето за упис во регистарот на
сметководители и регистарот на ов-
ластени сметководители....................... 127/30

3687. Правилник  за формата, содржината
и начинот на водењето на евиденци-
јата за надоместоците и посебните
давачки од игрите на среќа………….. 153/27

3688. Правилник за формата и содржина-
та, вредноста, начинот на издавање,
подигање, повлекување од употреба,
како и формата и содржината на еви-
денцијата за употребените адвокат-
ски маркички………………………… 153/28

3790. Исправка............................................... 157/24
3737. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот
на пополнување на царинската декла-
рација и кодексот на шифри кои се
употребуваат ........................................ 155/23

3789. Правилник за начинот на работа и
користење, просторните, техничко-
технолошките и другите карактери-
стики на надзорниот информациски
систем, обемот и начинот на неговото
следење и начинот на неговото повр-
зување и размена на податоците со
информацискиот систем на Управата
за јавни приходи.................................... 157/16

3795. Правилник за формата, содржината
и начинот на издавање, одземање и
користење на службената легитима-
ција на  вработените во Управата за
финансиско разузнавање..................... 158/10

3990. Објава од Министерството за финан-
сии......................................................... 168/12

99. Исправка на Правилникот за начи-
нот на пресметување и уплатување на
данокот на добивка и спречување на
двојното ослободување или  двојното
оданочување (објавен во „Сл.весник
на РМ“ бр. 173/11)................................. 4/29

  
 МИНИСТЕРСТВО               

ЗА ЕКОНОМИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
74. Правилник за формата и содржината

на барањето заради недонесување на
решение за издавање на дозвола за
транзит на стоки и технологии со
двојна употреба односно недонесува-
ње на решение за одбивање на бара-
њето за издавање на дозвола за тран-
зит на стоки и технологии со двојна
употреба................................................. 3/5
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75. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за издавање на  дозвола за
извоз односно дозвола за брокерски
услуги на стоки и технологии со двој-
на употреба односно заради недоне-
сување на решение за одбивање на
барањето за издавање на дозвола за
извоз односно дозвола за брокерски
услуги на стоки и технологии со двој-
на употреба............................................ 3/7

76. Програма за полагање на стручен ис-
пит за проценувач за процена на тр-
говско друштво, јавно претпријатие и
други правни лица................................. 3/9

77. Програма за полагање на стручен ис-
пит за проценувач за процена на ма-
шини и опрема....................................... 3/10

78. Програма за полагање на стручен ис-
пит за проценувач на подвижен имот. 3/11

79. Програма за полагање на стручен ис-
пит за проценувач на индустриска
сопственост............................................ 3/11

100. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на овласту-
вање на  правните лица за вршење на
оцена на сообразност и потребната
документација....................................... 4/29

226. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденцијата за
спроведената едукација........................ 7/14

458. Упатство за изменување на Упатст-
вото за субвенционирање на странск-
иот организиран туристички промет... 14/19

518. Правилник за начинот на бодирање
на писмениот дел од стручниот испит
за проценувачи од областите за про-
цена на трговско друштво, јавно
претпријатие и други правни лица,
подвижен  имот,  машини и опрема и
индустриска сопственост..................... 16/26

555. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникoт за бeзбед-
ност на детски играчки*....................... 17/10

571. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за упис во регистерот на
производители, извозници и увозни-
ци на тутунски производи, односно
заради  недонесување на решение за
одбивање на барањето за упис  во ре-
гистерот  на производители, извозни-
ци  и увозници на тутунски произво-
ди............................................................ 18/5

827. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
дозвола за ископ на минерални суро-
вини кои се употребуваат во занает-
чиството................................................. 27/22

1098. Листа за изменување на Листата на
земјоделски и прехранбени произво-
ди по потекло од Република Молдова
кои се увезуваат во Република Маке-
донија без плаќање на царина во рам-
ките на годишни квоти за прво полу-
годие од 2012 година............................ 38/55

1099. Листа за изменување на Листата на
земјоделски и прехранбени произво-
ди по потекло од Република Хрватска
кои се увезуваат во Република Маке-
донија без плаќање на царина во рам-
ките на годишни квоти за прво полу-
годие од 2012 година............................ 38/55

1402. Програма за спроведување на првата
почетна обука за проценувач на вред-
носта на капиталот на трговски
друштва, јавни претпријатија и други
правни лица........................................... 52/44

1403. Програма за спроведување на првата
почетна обука за проценувач на вред-
носта на машини и опрема................... 52/44

1404. Програма за спроведување на првата
почетна обука за проценувач на вред-
носта  на  подвижен имот..................... 52/44

1405. Програма за спроведување на првата
почетна обука за проценувач на вред-
носта на индустриска сопственост...... 52/45

2150. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за пренослива опрема под
притисок………………………………. 81/147

2151. Листа на земјоделски производи  со
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ полуго-
дие од 2012 година (нула-царинска
стапка во рамки на квоти)…………… 81/147

2152. Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата  за  увоз во Ре-
публика Македонија во второ  полу-
годие од 2012 година (концесии во
рамки на квоти)………………………. 81/148

2153. Листа на риба и рибини производи
со потекло од заедницата за увоз во
Република Македонија  во второ по-
лугодие од 2012 година (нула-царин-
ска стапка во рамки на квоти)….......... 81/149

2154. Листа на производи со потекло од за-
едницата за увоз во Република Маке-
донија во  второ полугодие  од  2012
година (нула-царинска стапка во рам-
ки на квоти)……………………............ 81/149

2155. Листа на царински стапки за произ-
води со потекло од заедницата за
увоз во Република Македонија во
второ полугодие од 2012 година (кон-
цесија во рамки на квоти…………… 81/150

2156. Листа на производи со потекло од за-
едницата за увоз  во Република Маке-
донија во второ полугодие од 2012
година по Спогодбата за доделување
на заемни трговски повластици за не-
кои вина……………………………….. 81/150
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2157. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Хрватска кои се увезуваат  во  Репуб-
лика Македонија без плаќање на ца-
рина во рамките на годишни квоти за
второ полугодие од 2012 година......... 81/150

2158. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Молдова кои се увезуваат во Репуб-
лика Македонија без плаќање на ца-
рина во рамките на годишни квоти за
второ  полугодие од 2012 година…… 81/151

2159. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Република Турција кои се
увезуваат во Република Македонија
за второ полугодие од 2012 година…. 81/151

2160. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Украина кои се увезуваат
во Република Македонија за второ
полугодие од  2012 година…………... 81/152

2161. Листа на тарифни концесии дадени
од Република Македонија на Швај-
царската конфедерација за второ по-
лугодие од 2012 година……………… 81/152

2162. Листа на тарифни концесии за земјо-
делски производи што потекнуваат
од Норвешка за второ полугодие од
2012 година…………………………… 81/153

2216. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за единечно одобрување на
возило..................................................... 84/31

2283. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за услови за категоризација
на објектите за вршење на угостител-
ска дејност.............................................. 87/3

2461. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за  одобрување на нови мо-
торни и приклучни возила, системи,
составни делови и самостојни тех-
нички единици наменети за таквите
возила..................................................... 95/116

2685. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за безбед-
ност на машини *.................................. 103/4

3031. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за постапката за избор на
методи за квантитативна анализа на
двокомпонентните мешавини на тек-
стилни влакна (*).................................. 123/69

3223. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за одобрување на земјодел-
ски и шумски трактори………………. 132/26

3224. Правилник за изменување на Пра-
вилникот  за   висината на трошоците
во постапките за идентификација и за
идентификација и оцена на техничка-
та состојба на возилата………………. 132/30

3225. Правилник за изменување  и допол-
нување на Правилникот за идентифи-
кација и за идентификација и оцена
на техничката состојба на возилата…. 132/31

3226. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за единечно одобрување на
возило…………………………………. 132/35

3314. Правилник за техничките прописи
за изградба, одржување и безбедно
функционирање на гасоводни систе-
ми од  полиетиленски цевки за рабо-
тен притисок до 10 bar……………… 133/28

3436. Листа на стандарди со чија употреба
се смета дека производот е безбеден.. 143/14

3507. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за означува-
ње на потрошувачката на енергија и
другите ресурси за производите што
користат енергија(*)....…..................... 146/2

3689. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за единечно одобрување на
возило………………………………… 153/34

3966. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за техничките прописи за
изградба, одржување и безбедно
функционирање на гасоводни систе-
ми на полиетиленски цевки за рабо-
тен притисок до 10 bar ........................ 166/71

3967. Листа на стоки на царински квоти по
договор за пристапување на Републи-
ка Македонија во СТО ........................ 166/71

3968. Листа на земјоделски производи  со
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во прво полуго-
дие од 2013 година (нула-царинска
стапка во рамки на квоти)................... 166/72

3969. Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во прво полуго-
дие од 2013 година (концесии во рам-
ки на квоти)........................................... 166/73

3970. Листа на риба и рибини производи
со потекло од заедницата за увоз во
Република Македонија во прво полу-
годие од 2013 година (нула-царинска
стапка во рамки на квоти).................... 166/73

3971. Листа на производи со потекло од за-
едницата за увоз во Република Маке-
донија во прво полугодие од 2013 го-
дина (нула-царинска стапка во рамки
на квоти)................................................ 166/74

3972. Листа на царински стапки за произ-
води со потекло од заедницата за
увоз во Република Македонија во пр-
во полугодие од 2013 година (конце-
сија во рамки на квоти)........................ 166/74

3973. Листа на производи со потекло од за-
едницата за увоз во Република Маке-
донија во прво полугодие од 2013 го-
дина по спогодбата за доделување на
взаемни трговски повластици за не-
кои вина................................................. 166/74

3974. Листа на земјоделски прехранбени
производи по потекло од Република
Хрватска кои се увезуваат во Републи-
ка Македонија без плаќање на царина
во рамките на годишни квоти за прво
полугодие од 2013 година...................... 166/75
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3975. Листа на земјоделски прехранбени про-
изводи по потекло од Република Молдо-
ва кои се увезуваат во Република Маке-
донија без плаќање на царина во рамки-
те на годишни квоти за прво полугодие
од 2013 година.............................................. 166/76

3976. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Република Турција кои се
увезуваат во Република Македонија за
прво полугодие од 2013 година.............. 166/76

3977. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Украина кои се увезуваат
во Република Македонија за прво по-
лугодие од 2013 година........................ 166/77

3978. Листа на тарифни концесии дадени
од Република Македонија на Швај-
царската конфедерација за прво полу-
годие од 2013 година............................ 166/77

3979. Листа на тарифни концесии за земјо-
делски производи што потекнуваат
од Норвешка за прво полугодие од
2013 година........................................... 166/77

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА  

ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

101. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот за пријавување
во Регистарот на производители на
вино како и формата, содржината и
начинот на водење на Регистарот........ 4/31

149. Правилник за барањата за операто-
рите со храна за животни во која би-
ло фаза на производство, преработка
и дистрибуција на храната за живот-
ни, како и хигиенските барања за до-
брите пракси за исхрана на животни-
те(*)…………………………………… 5/15

227. Правилник за услови за ставање во
промет на медицинирана храна за
животни, формата и содржината на
ветеринарниот рецепт за медицирана
храна за животни и начинот на него-
во издавање (*)...................................... 7/16

323. Наредба за спроведување на меѓуна-
родниот стандард за анализа на ризик
од  штетни организми за  регулирани
некарантински штетни организми
бр.21........................................................ 11/86

324. Наредба за спроведување на меѓуна-
родниот стандард за насоки на регу-
латорниот систем за фитосанитарен
увоз бр.20............................................... 11/94

325. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на водењето, до-
ставувањето на евиденцијата и фор-
мата и содржината на образецот на
евиденцијата за откупените и обрабо-
тените количини на тутун.................... 11/102

459. Правилник за начинот на означува-
ње, формата и содржината на печа-
тот, како и содржината на  етикетата
на труповите на говедата(*)................. 14/19

460. Правилник за начинот на обработка
на трупот за оцена како и начинот и
методите  на одредување на  квалите-
тот со категоризација на говедата и
класирањето на труповите и полoвин-
ките на говедата(*)................................ 14/20

461. Правилник за методите за одредува-
ње на меснатоста на труповите на
закланите свињи(*)............................... 14/23

462. Правилник за декларирање и озна-
чување на другите производи за заш-
тита на растенијата пласирани на па-
зарот....................................................... 14/25

519. Правилник за начинот на примена
на енолошки средства и постапки,
нивните карактеристики, како и мак-
сималните одобрени количини на
енолошки средства кои се употребу-
ваат во производството на вино(*)...... 16/27

556. Правилник за бодирање на писмени-
от дел од  стручен испит за стекнува-
ње уверение за положен стручен ис-
пит за процена на вредноста на средс-
твата во земјоделството……………… 17/19

557. Програма за полагање на стручен ис-
пит за проценувач за процена на
вредноста на средствата во земјо-
делството……………………………… 17/19

572. Правилник за начинот на означува-
ње, формата и содржината на печатот
и етикетата на труповите на овци и
кози односно јагниња и јариња (*)...... 18/7

573. Правилник за формата и содржината
на образецот за известување за резул-
татите од класирањето на труповите
и половинките од говеда, свињи, ов-
ци и кози односно јагниња и јариња
како и начинот на неговото пополну-
вање (*).................................................. 18/7

574. Правилник за начинот на одредува-
ње на категории овци и кози и класи-
рање на труповите од овци и кози од-
носно јагниња и јариња со оценување
на линија на колење (*)........................ 18/9

575. Правилник за начинот на вршење на
обуката, содржината на програмата за
вршење на обуката и полагање на ис-
пит и висината на трошоците за изве-
дување на обуката и полагање на ис-
питот за класификатори на труповите
и половинките од говеда, свињи, ов-
ци  и кози односно јагниња и јариња.. 18/12

576. Правилник за начинот на оценување
на линијата на колење во категории и
класи, начинот на означување, фор-
мата и содржината на печатот како и
содржината на етикетата на трупови-
те на  закланите свињи (*).................... 18/13
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789. Правилник за формата, содржината,
големината и употребата на ознаките
и знаците „ЗАШТИТЕНА ОЗНАКА
НА ПОТЕКЛО“, „ЗАШТИТЕНА ГЕ-
ОГРАФСКА ОЗНАКА“ и „ОЗНАКА
ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНА-
ЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ“(1)................... 24/46

807. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за поблиски-
те критериуми за избор на најповолен
понудувач на земјоделско земјиште
во државна сопственост кое може да
се даде во закуп и определување на
големината на површината на земјо-
делското земјиште кое може да се да-
де под закуп........................................... 26/16

936. Правилник за количествата на се-
менски и саден материјал од видови
на земјоделски растенија во ориги-
нално пакување кои можат да се уве-
зуваат за  лична употреба..................... 33/23

1163. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на
евидентниот лист за пријавено произ-
водство на тутун, начинот на прија-
вување, потребната документација,
како и начинот на издавање на еви-
дентниот лист........................................ 41/41

1189. Правилник за начинот на вршење на
контрола на квалитет и безбедност на
мерењето на состојките, формата, со-
држината и начинот на издавање на
сертификатот, како и начинот и мето-
дите на земање примероци за анализа
на  квалитет на тутунските производи 42/10

1190. Програма за спроведување на прва
почетна обука за проценувач на вред-
носта на средствата во земјоделство-
то............................................................. 42/14

1191. Листа на категоризирани нуспроиз-
води од животинско потекло (*)…….. 42/14

1344. Правилник за начинот на функцио-
нирање на интегриран систем за ад-
министрација и контрола и меѓусеб-
ната размена на податоци, како и
формата, содржината и начинот на
водење на соодветните регистри и ба-
зи на податоци1 (*)................................ 49/41

1391. Правилник за поблиските критериу-
ми за вршење промет со семе од стра-
на на други правни лица....................... 51/4

1392. Правилник за подеталните критери-
уми во однос на приплодниот доби-
ток, просторот, кадрите  и  опремата
за производство и чување на семе од
добиток................................................... 51/4

1393. Правилник за критериумите под кои
се употребува и пушта во промет се-
ме од добиток........................................ 51/5

1406. Правилник за начинот и постапката
за идентификација и регистрација на
пчелите................................................... 52/45

1622. Правилник за поблиските услови за
просториите и опремата за вршење на
анализа и суперанализа на жита и
ориз......................................................... 58/19

1623. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за поблиските услови за
упис во регистарот на увозници на
одделни земјоделски производи.......... 58/19

1646. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за минималните услови за
квалитет, својства и класирање на
житата и оризот..................................... 59/55

1841. Правилник за начинот и принципите
за работа на стручниот совет………... 67/97

2096. Правилник за формата и содржината
на барањето за регистрација на озна-
ка за гарантиран традиционален спе-
цијалитет(*)........................................... 77/40

2097. Правилник за формата  и содржина-
та на барањето за регистрација на оз-
нака за потекло или географска озна-
ка (*)....................................................... 77/43

2098. Правилник за образецот на пригово-
рот на предложениот назив од бара-
њето за регистрација на ознака за по-
текло, географска ознака или ознака
за гарантиран традиционален специ-
јалитет и образецот за  доставување
на информација од спогодбената по-
стапка(*).............................................. 77/46

2267. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за  поблиските  критериуми
за доделување помош за обезбедува-
ње на техничка поддршка во земјо-
делството, максималниот износ на
помошта, начин за доделување на по-
мошта, субјектите кои имаат право на
учество во постапката, како и потреб-
ната документација............................... 85/23

2299. Правилник за видот на ознаката за
сеча и начинот на вршење на означу-
вањето за сеча........................................ 88/2

2310. Решение за определување на земјо-
делските и прехранбените производи
кои се заштитуваат на национално и
меѓународно ниво со заштита на ге-
ографскиот назив со ознака на потек-
лото или географската ознака и заш-
тита на традиционалниот назив со оз-
нака за гарантиран традиционален
специјалитет (*)..................................... 89/3

2311. Правилник за класификација на пре-
порачани и одобрени сорти на грозје
за производство на вино за секоја ло-
зарска област за производство на ви-
но............................................................ 89/4

2460. Правилник за формата, содржина и
податоците кои ги содржи записни-
кот од  контрола  на самото место....... 95/114
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2628. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за поблиски-
те критериуми за доделување помош
за обезбедување на техничка поддрш-
ка во земјоделството, максималниот
износ на помошта, начин за доделу-
вање на помошта, субјектите кои
имаат право на учество во постапка-
та, како и потребната документација.. 100/37

2629. Правилник за формата и содржината
на Елаборатот кој е содржан во бара-
њето за регистрација на ознака за по-
текло или географска ознака (*).......... 100/38

2630. Правилник за начинот на поднесува-
ње на барањето и формата и содржи-
ната на образецот на барањето за из-
мена и дополнување на Елаборатот
односно спецификацијата (*)............... 100/41

2631. Правилник за критериуми за стопа-
нисување со шумите во приватна
сопственост за кои не се изработува
посебен план или програма.................. 100/46

2670. Правилник за составот, бројот на
членови и методот на работа на
Стручниот совет за здравје на расте-
нијата...................................................... 102/3

2671. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за видот на ознаката за сеча
и начинот на вршење на означување-
то за сеча................................................ 102/4

2894. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за поблиски-
те критериуми за доделување помош
за обезбедување на техничка поддрш-
ка во земјоделството, максималниот
износ на помошта, начин за доделу-
вање на помошта, субјектите кои
имаат право на учество во постапка-
та, како и потребната документација.. 113/12

2895. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за минималните услови за
квалитет, својства и класирање на
житата и оризот..................................... 113/17

2907. Правилник за формата и содржината
на барањето за потврдување на помо-
шен објект, оранжерија или објект за
примарна обработка на земјоделски
производи бесправно изградени на
земјоделско земјиште........................... 114/66

2908. Правилник за формата и содржината
на записникот за извршен увид на са-
мото место за потврдување на помо-
шен објект, оранжерија или објект за
примарна обработка на земјоделски
производи бесправно изградени на
земјоделско земјиште........................... 114/68

2909. Правилник за формата и содржината
на барањето за користење под закуп
на земјоделско земјиште на кое е изг-
раден бесправен помошен објект,
оранжерија или објект за примарна
обработка на земјоделски производи
и потребната документација................ 114/70

2910. Правилник за постапката и побли-
ските услови за издавање на соглас-
ност за потврдување на помошен об-
јект, оранжерија или објект за при-
марна обработка на земјоделски про-
изводи бесправно изградени на земјо-
делско земјиште.................................... 114/71

2938. Наредба за спроведување на меѓуна-
родниот стандард за проектирање и
функционирање на карантинските
станици за увезените растенија бр. 34 116/19

2939. Наредба за спроведување на меѓуна-
родниот стандард за фитосанитарни
принципи за заштита на растенијата и
примена на фитосанитарни мерки во
меѓународната трговија бр. 1............... 116/31

3032. Правилник за трошоците во постап-
ката за регистрирање и користeње на
ознаката за потекло, географската оз-
нака и ознаката за гарантиран тради-
ционален специјалитет......................... 123/82

3033. Правилник за формата и содржината
на  барањето за овластување на лабо-
ратории за вршење на  анализа и су-
перанализа на земените примероци за
контрола на квалитетот на жита и
ориз......................................................... 123/83

3138. Правилник за формата, содржината
и начинот на поднесување на барање-
то за поништување на решението за
регистрација (*)..................................... 128/4

3227. Правилник за начинот и принципите
за работа  на стручниот  совет………. 132/38

3385. Наредба за спроведување на меѓуна-
родниот стандард за пријавување на
штетни организми бр. 17...................... 138/8

3386. Наредба за спроведување на меѓуна-
родниот стандард за упатства за ли-
сти на регулирани штетни организми
бр. 19…................................................... 138/12

3428. Наредба за спроведување на меѓуна-
родниот стандард за пратките во
транзит бр. 25........................................ 142/14

3595. Риболовна основа за риболовна вода
„Акумулација Тиквешкo Езеро“ за
период  2013 – 2018 година ................ 148/5

3596. Риболовна основа за риболовна вода
„Акумулација Црничани - Езеро” за
период 2013 – 2018 година ................. 148/34

3597. Национална сортна листа................... 148/53
3690. Правилник за видовите и количини-

те на  семенски и саден материјал на
определени видови наменети за лич-
на употреба на производителите чиј
упис е незадолжителен во регистрите
на снабдувачи на семенски и саден
материјал………………………........... 153/38

3691. Правилник за начинот на работа на
стручната комисија за спроведување
на постапка за регистрирање на за-
штитени ознаки на земјоделски и
прехранбени производи……………... 153/38
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3738. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издава-
ње на одобрение за градење на оран-
жерии и помошни објекти како и об-
јекти за примарна обработка на зем-
јоделски производи на земјоделско
земјиште............................................... 155/23

3739. Правилник за постапката за корис-
тење на земјоделско земјиште за не-
земјоделски цели, формата и содржи-
ната на образецот на барањето и по-
требната документација ..................... 155/25

4015. Правилник за висината на трошоци-
те за испитување на ѓубрињата при
контрола на производство, увоз и
пласирање на пазарот и употреба.......... 170/122

4016. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
одобрение  за потврдување на помошен
објект, оранжерија или објект за при-
марна обработка на земјоделски произ-
води бесправно изградени на земјодел-
ско земјиште односно заради недонесу-
вање на решение за одбивање на бара-
њето за потврдување на помошен об-
јект, оранжерија или објект за примар-
на обработка на земјоделски  произво-
ди бесправно изградени на земјоделско
земјиште...................................................... 170/124

  
 МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЗДРАВСТВО 
Рег. бр.  Бр./стр.

421. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за  начинот и постапката за
клиничките испитувања на лековите
и содржината на документацијата....... 12/79

463. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издава-
ње дозвола за вршење на работи по-
врзани со традиционална и компле-
ментарна медицина, активности на
кожа (користење на солариуми, трај-
но отстранување на влакна и други
активности за нега и разубавување)
или активности со кои се продира во
кожата (тетовирање, пирсинг, трајна
шминка и акупунктура, употреба  ко-
ристење на ботокс, нехируршка липо-
сукција и користење на ласер)............. 14/25

778. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесу-
ва на хирургија на катаракта................ 23/36

828. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
дозвола односно недонесување на ре-
шение за одбивање на барањето за
издавање на дозволата за вршење ра-
боти поврзани со традиционална и
комплементарна медицина, активно-
сти на кожа (користење на солариу-
ми, трајно отстранување на влакна и
други активности, за нега и разубаву-
вање) или активности со кои се про-
дира во кожата (тетовирање, пирсинг,
трајна шминка и акупунктура, упо-
треба користење на ботокс, нехирур-
шка липосукција и користење на ласер) 27/24

935. Правилник за добивање на одобре-
ние за паралелен увоз на лекови......... 33/11

1025. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесу-
ва на примена на метадонот при трет-
ман на опиоидната зависност............... 36/27

1026. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесу-
ва на водење на деца со неонатален
апстиненцијален синдром.................... 36/73

1100. Правилник зa изменување и допол-
нување на Правилникот за надоме-
стоците што се плаќаат во постапките
што се водат согласно Законот за ле-
ковите и медицинските помагала........ 38/55

1345. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение по барањето за добивање
одобрение за паралелен увоз на леко-
ви............................................................. 49/42

1682. Правилник за регистрација на сог-
ласности за спонзорства и донации на
здравствените работници односно
здравствените соработници................. 60/24

1836. Правилник за податоците кои се во-
дат за секоја хемикалија во региста-
рот на хемикалии…………………….. 67/2

1837. Правилник за најнискиот износ за
надоместок за концесија за вршење
на здравствена дејност во мрежата на
здравствени установи……...………… 67/76

1838. Правилник за составот и начинот на
работа на комисиите за контрола на
оцената на привремената спреченост
за работа………………………………. 67/76

1839. Правилник за просторот, опремата и
кадарот за здравствените пунктови…. 67/79

1840. Листа за изменување и дополнување
на  Листата на забрани и ограничува-
ња за употреба на хемикалии………... 67/80

1857. Правилник за висината на трошоци-
те за издавање, замена на загубена
или оштетена и за повторно активи-
рање на блокирана електронска кар-
тичка за здравствено осигурување,
како и начинот на нивното плаќање.... 68/13

2268. Правилник за содржината на про-
грамата и начинот на полагање на ис-
питот за директор на јавна здравстве-
на установа, како и формата и содр-
жината на образецот на уверението.... 85/23

2269. Упатство за начинот на упатување
на дијагностички процедури за ради-
олошка дијагностика и начинот на из-
давање на резултати за рендген дијаг-
ностика (РТГ), компјутерска томогра-
фија (КТ), магнетна резонанца (МР) и
мамографија........................................... 85/29

2275. Правилник за ценовникот и начинот
на вршењето на дополнителната деј-
ност на здравствените работници........ 86/56
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2284. Решение  за дополнување на Реше-
нието за определување на здравстве-
ни установи во кои ќе се врши лекар-
ски преглед на физичко лице заради
утврдување на здравствената способ-
ност за поседување и носење на
оружје…………………………………. 87/32

2285. Правилник за формата и содржината
на барањето за донесување решение
за дозвола за почнување со работа на
здравствена установа и за формата и
содржината на барањето за донесува-
ње решение заради неиздадено реше-
ние, односно заради недонесување
решение за одбивање на барањето за
издавање решение за дозвола за поч-
нување со работа на здравствена
установа……………………………..... 87/32

2286. Правилник за содржината на пода-
тоците што се водат во електронската
листа на закажани прегледи и интер-
венции за користење на здравствени-
те услуги и начинот на нејзиното во-
дење........................................................ 87/35

2312. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за дополни-
телна дејност на здравствените ра-
ботници.................................................. 89/7

2420. Правилник за начинот на признава-
њето и потребната документација за
признавање на специјализациите и
супспецијализациите завршени во
странство, како и начинот на водење-
то на евиденцијата на признаените
специјализации и супспецијализации
завршени во странство………………. 92/9

2672. Правилник за поблиските критериу-
ми, висината и начинот на исплата на
паричната награда на здравствените
работници и здравствените соработ-
ници вработени во јавните здравстве-
ни установи............................................ 102/4

2753. Правилник за листата на активните
супстанции за вклучување во биоцид-
ни производи, листата за вклучување
во нискоризични биоцидни произво-
ди и листата на базични супстанции,
типот на биоцидните производи, како
и нивниот опис (*)................................ 106/57

2987. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за податоците кои се водат
за секоја хемикалија во Регистерот за
хемикалии.............................................. 120/2

2988. Правилник за формата и содржината
на барањето и начинот на издавањето
на одобрението за ставање на био-
цидни производи во промет (*)........... 120/2

2989. Правилник за начинот на евалуација
на досиејата за биоцидните произво-
ди (*)....................................................... 120/12

2990. Листа за дополнување  на Листата на
високоризични супстанции (кои пре-
дизвикуваат загриженост).................... 120/15

3089. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за  начинот и
постапката за клиничките испитува-
ња на лековите и содржината на до-
кументацијата........................................ 126/13

3111. Правилник за видовите на индика-
торите за квалитет на здравствената
заштита................................................... 127/33

3142. Правилник за висината на трошоци-
те за судско-медицинската обдукција
на умрено лице...................................... 129/2

3374. Правилник за специјализациите и
супспецијализациите на здравствени-
те работници и здравствените сора-
ботници со високо образование.......... 137/2

3598. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за добивање на одобрение
за паралелен увоз на лекови ............... 148/83

3744. Правилник за најнискиот износ за
надоместок за лиценца за вршење на
здравствена дејност во мрежата на
здравствени установи и за најнискиот
износ на закупнина за закуп  на про-
стор и опрема на јавна здравствена
установа................................................ 156/5

  
 МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
80. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за формата и
начинот на водењето (во материјална
и електронска форма) и содржина на
матичната книга на запишани студен-
ти и главната книга на дипломирани
студенти................................................. 3/12

103. Програма за советување родители на
ученици во основни училишта............ 4/33

104. Програма за советување родители на
ученици во средни училишта............... 4/40

577. Правилник за начинот и постапката
за финансирање, создавање и усовр-
шување на научно – истражувачките
кадри....................................................... 18/14

1165. Правилник за начинот на давање на
одобрение за употреба на учебници
по странски јазици во основното и
средното образование........................... 41/41

1293. Правилник за изменување на пра-
вилникот за формата и начинот на во-
дењето (во материјална и електрон-
ска форма) и содржина на матичната
книга на запишани студенти и глав-
ната книга на дипломирани студен-
ти............................................................. 46/104

1788. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на полагање и
оценување на резултатите на учени-
ците на испитите во државна матура
во гимназиското, стручното и средно-
то уметничко образование................... 63/36
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2382. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и
постапката на водење бази на подато-
ци за научно-истражувачката дејност. 91/6

2735. Календар за организација на учебна-
та 2012/2013 година во основните
училишта................................................ 104/82

2736. Календар за организација на учебна-
та 2012/2013 година во јавните сред-
ни училишта.......................................... 104/83

3228. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на
педагошката документација и евиден-
ција во основното училиште, како и
начинот на нивното водење…………. 132/38

3229. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на водењето,
формата и содржината на педагошка-
та евиденција и документација во
средните училишта…………………... 132/41

3417. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за називот, содржината и
формата на сертификатот за знаења-
та, вештините, способностите и ком-
петенциите стекнати од посебните
програми за образование на возрас-
ните......................................................... 141/28

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД  

И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
58. Правилник за формата и содржината

на образецот на барањето за донесу-
вање на Решение од страна на Управ-
ниот одбор на Агенцијата за вработу-
вање на Република Македонија........... 2/19

102. Правилник за начинот и постапката
за издавање, продолжување, обнову-
вање и одземање на лиценцата за ра-
бота на стручните лица во установите
за социјална заштита, висината на
трошокот за издавање на лиценца,
формата,  содржината  и образецот на
лиценцата за работа.............................. 4/31

161. Објава за просечна месечна плата по
работник за месец декември 2011 го-
дина......................................................... 5/43

295. Објава за стапката ма трошоцте на
живот и платите за месец декември
2011 година............................................ 8/192

422. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Завод за заштита и ре-
хабилитација -Бања Банско.................. 12/79

558. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето заради  не-
донесување на решение со кое бара-
њето е уважено или одбиено за изда-
вање дозвола за вршење стручни ра-
боти……………………………………. 17/20

559. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
установите за социјална заштита……. 17/22

779. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на утврдување
на износот на средствата за исплата
на плати, составување на пресметки-
те и доставување на пресметкитe до
Министерството за финансии - Упра-
ва за јавни приходи............................... 23/43

790. Програма за интеграција на лицата
на кои им е признаено правото на
азил во Република Македонија за
2012 година............................................ 24/50

791. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Кочани........... 24/51

808. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на
образецот на барањето за донесување
на решение од страна на Управниот
одбор на Агенцијата за вработување
на Република Македонија.................... 26/16

809. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински  цен-
тар за социјална работа Неготино....... 26/18

829. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈУ Ме-
ѓуопштински центар за социјална ра-
бота на град Скопје............................... 27/26

842. Правилник за формата и содржината
на обрасците на барањата и потребна-
та документација за остварување на
правата за заштита на децата........ 28/2

850. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јануари
2012 година............................................ 28/36

940. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈУ Ме-
ѓуопштински центар за социјална ра-
бота Гостивар........................................ 33/30

976. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на остварување
и користење на правото на социјална
парична помош...................................... 35/3

1027. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот
на остварување на правото на пари-
чен надоместок за помош и нега од
друго лице.............................................. 36/86

1300. Објава за просечна месечна плата по
работник за месец февруари 2012 го-
дина......................................................... 46/112

1320. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец март 2012
година..................................................... 48/12

1609. Правилник за стручно усовршување
на стручни лица од областа на без-
бедност при работа............................... 56/54

1610. Правилник за висината на трошоци-
те за издавање на дозвола за вршење
на стручни работи и полагање на
стручен испит за безбедност при ра-
бота......................................................... 56/55
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1624. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Кичево........... 58/19

1625. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Јавна
установа за сместување на лица бара-
тели на право на азил  “Прифатен
центар  за баратели на азил“-Скопје... 58/19

1683. Правилник за поблиските критериу-
ми и начинот на избор на посвоител
по електронски пат................................ 60/29

1684. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за видот, на-
чинот и обемот на здравствените
прегледи на вработените...................... 60/32

1702. Објава за стапката на трошоците на
живот за месец април 2012 година...... 60/64

1770. Правилник за начинот на внесување
на податоците на осудените лица во
посебниот регистар  за лица осудени
со правосилна пресуда  за кривични
дела за сексуална злоупотреба на ма-
лолетни лица и педофилија и начинот
на меѓусебно известување и сорабо-
тка………………………...…………… 62/7

1771. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот
на остварување и користење на пра-
вото на социјална парична помош….. 62/9

1789. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Велес.............. 63/36

1820. Правилник за минималните барања
за безбедност и здравје при работа на
вработени во рударство со површин-
ска и подземна експлоатација на ми-
нерални суровини (*)............................ 64/87

1821. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот
на остварување на правото на посто-
јана парична помош.............................. 64/94

1951. Правилник за нормативите и стан-
дардите за простор, опрема, стручни
кадри и средства потребни за основа-
ње и започнување со работа на уста
новата за социјална заштита-совету-
валиште за извршители на семејно
насилство............................................... 69/42

2015. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец мај 2012 го-
дина........................................................ 74/48

2099. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на статутот на ЈУ Меѓу-
општински центар за социјална рабо-
та Дебар.................................................. 77/49

2110. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденцијата за
спроведената едукација........................ 78/2

2163. Правилник за образецот на легити-
мацијата на Државниот инспектор на
труд и начинот на нејзиното издава-
ње……………………………………… 81/153

2218. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Дом за доенчиња и
мали деца -Битола................................. 84/38

2300. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на внесување на
податоците на осудените лица во по-
себниот регистар  за лица осудени со
правосилна пресуда за кривични дела
за сексуална злоупотреба на малолет-
ни лица и педофилија и начинот на
меѓусебно известување и сорабо-
тка…………………………………….. 88/4

2334. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јуни 2012
година..................................................... 89/20

2661. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јули 2012
година..................................................... 101/56

2863. Правилник за постапката за издава-
ње на работни дозволи и формата и
содржината на поединечните  видови
на работни дозволи............................... 111/3

2940. Правилник за  дополнување на Пра-
вилникот за начинот на остварување
и користење на правото на социјална
парична помош...................................... 116/40

2969. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец август 2012
година..................................................... 118/12

3092. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈУ Ме-
ѓуопштински центар за социјална ра-
бота на Град Скопје.............................. 126/15

3112. Правилник за минималните барања
за безбедноста и здравјето при работа
на младите работници........................... 127/38

3129. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец септември
2012 година............................................ 127/128

3230. Правилник за минималните барања
за безбедност и здравје при работа на
вработени од ризици поврзани со из-
ложување на физички агенси (ве-
штачко оптичко зрачење)*………….. 132/44

3395. Решение за впишување на Здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита................................ 140/2

3418. Објава за стапката на трошоците на
живот за месец октомври 2012 година 141/28

3599. Правилник за формата, содржината
и начинот на водењето на регистрите. 148/83

3648. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на остварување
на правото на еднократна парична
помош и потребната документација
за остварување на ова право ............... 150/12
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3649. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на остварување
на правото на паричен надоместок за
помош и нега од друго лице............... 150/12

3650. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на остварување
на правото на постојана парична по-
мош....................................................... 150/13

3651. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на остварување
и користење на правото на социјална
парична помош.................................... 150/13

3692. Правилник за  изменување на Пра-
вилникот за начинот на остварување
на правото на парична помош за со-
цијално домување за лице кое до 18-
годишна возраст имало статус на де-
те без родители и родителска грижа,
односно и по престанување на стара-
телството, а најмногу до 26-годишна
возраст………………………………... 153/39

3693. Правилник за  изменување на Пра-
вилникот за начинот на утврдување
на состојбата на приходите, имотот,
имотните права и потребната доку-
ментација за остварување на правото
на парична помош на лице кое до 18
години возраст имало статус на дете
без родители и родителска грижа… 153/39

3714. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на здружение на работода-
вачи на ниво на гранка, односно од-
дел ........................................................ 154/4

3715. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на здружение на работода-
вачи на ниво на гранка, односно од-
дел заради учество во колективно до-
говарање............................................... 154/5

3716. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на здружение на работода-
вачи на ниво на гранка, односно од-
дел ....................................................... 154/5

3717. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на здружение на работода-
вачи на ниво на гранка, односно од-
дел заради учество во колективно до-
говарање............................................... 154/6

3718. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел заради учество
во колективно договарање ................. 154/7

3719. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел заради учество
во колективно договарање ................. 154/7

3796. Правилник за  изменување на Пра-
вилникот за начинот на утврдување
на износот на средствата за исплата
на плати, составување на пресметки-
те и доставување на пресметкитe до
Министерството за финансии - Упра-
ва за јавни приходи ............................. 158/13

3799. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец ноември
2012 година .......................................... 158/40

3857. Решение за давање согласност на Ста-
тутот на ЈП Меѓуопштински центар за
социјална работа Куманово ...................  161/7

3899. Решение за впишување на Здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита................................ 164/13

4017. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на
обрасците на барањата и потребната
документација за остварување на
правата за заштита на децата.............. 170/126

  
 МИНИСТЕРСТВО  

ЗА КУЛТУРА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
105. Правилник за формата и содржината

на образецот на барање за донесува-
ње на одлука за избор заради недоне-
сување на акт за невршење избор....... 4/47

106. Правилник за формата и содржината
на образецот на барање за добивање
дозвола за археолошки истражувања
и за формата и содржината на образе-
цот на барање за издавање на  дозво-
ла за археолошки истражувања зара-
ди недонесување на решение за одби-
вање на барањето.................................. 4/49

107. Правилник за формата и содржината
на образецот на барање за добивање
одобрение за употреба на опрема за
детекција и за формата и содржината
на образецот на барање за издавање
на  одобрение за употреба на опрема
за детекција заради недонесување на
решение  за  одбивање на барањето.... 4/52

108. Правилник за формата и содржината
на образецот на барање за добивање
претходно заштитно-конзерваторско
одобрение и за формата и содржина-
та на образецот на барање за издава-
ње на  претходно заштитно-конзерва-
торско одобрение заради недонесува-
ње на решение за одбивање на бара-
њето…………………………………… 4/55

109. Правилник за формата и содржината
на образецот на барање за добивање
конзерваторско одобрение и за фор-
мата и содржината на образецот на
барање за издавање на  конзерватор-
ско одобрение заради недонесување
на решение за одбивање на барањето. 4/58

434. Методологија за процена на вредно-
ста на авторското право и на сродни-
те права.................................................. 13/17

889. Програма за полагање стручен испит
за проценувач од област на авторско-
то право и на сродните права............... 31/10
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1346. Правилник за начинот на бодирање
на писмениот дел од стручниот испит
за проценувач од област на авторско-
то право и на сродните права............... 49/44

1347. Програма за спроведување на првата
почетна обука за проценувач од об-
ласт на авторското право и сродните
права...................................................... 49/44

 Решение за давање дозвола за коле-
ктивно управување................................ 60/26

  
 МИНИСТЕРСТВО               

ЗА  ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
435. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот,
постапката и поблиските услови за
одобрување на возни редови за нови
линии и за промена на одобрени ли-
нии во меѓуопштинскиот и меѓуна-
родниот превоз на патници, издава-
ње, продолжување и одземање на
дозволата за одобрена линија, форма-
та и содржината на образецот на доз-
волата и на возниот ред........................ 13/18

780. Методологија за процена на пазарна-
та  вредност на недвижен имот............ 23/43

781. Методологија за процена на пазарна-
та вредност на транспортни средства. 23/63

792. Програма за полагање на стручен ис-
пит за проценувач на вредноста на
транспортни средства........................... 24/51

793. Програма за полагање на стручен ис-
пит за проценувач на вредноста на
недвижен имот...................................... 24/51

794. Наредба за престанување на важење
на Наредбата за граничните коридори 24/52

795. Наредба за престанување на важење
на Наредбата за воздушните патишта. 24/52

1101. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот, постапката и
програмата за полагање на испитот за
добивање на сертификат за учество
на возачите во меѓународниот патен
сообраќај, формата и содржината на
уверението за положен испит и на
сертификатот......................................... 38/56

1129. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за бојата и кројот на служ-
бената облека, формата и содржината
како и начинот на издавањето и одзе-
мањето на службената легитимација
на комуналните редари......................... 39/53

1166. Програма  за спроведување на прва-
та почетна обука за проценувач на
транспортни средства........................... 41/42

1167. Програма за спроведување на првата
почетна обука за проценувач на нед-
вижен имот............................................ 41/43

1192. Правилник за начинот на бодирање
на писмениот дел од стручниот испит
за проценувач на вредноста на недви-
жен имот……………………………… 42/16

1234. Правилник за начинот на бодирање
на писмениот дел од стручниот испит
за проценувачи од областа на транс-
портните средства................................. 44/81

1278. Правилник  за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко плани-
рање........................................................ 45/33

1294. Правилник за изменување и допол-
нување на правилникот за формата и
содржината на образецот на одобре-
нието за вршење на превоз на опасни
материи во патниот сообраќај............. 46/104

1538. Методологија за  процена на пазар-
ната вредност на недвижен имот......... 54/8

1580. Правилник за формата и содржината
на Регистарот на издадени овластува-
ња............................................................ 55/24

1581. Правилник за формата и содржината
на барањето за полагање на испит за
општа професионална способност на
машиновозач, формата и содржината
на образецот на уверението за поло-
жен испит и за начинот и постапката
за полагање на испитот......................... 55/26

1582. Правилник за формата и содржината
на барањето и упатство за пополнува-
ње на барањето за овластување на
правното лице за вршење на обука за
општа професионална способност,
формата и содржината на образецот
на овластувањето, како и програмата
за обука за општа професионална
способност, за стручно познавање и
компетентност во врска со железнич-
кото возило и за стручно познавање и
компетентност во врска со железнич-
ката инфраструктура............................. 55/30

1583. Правилник за формата и содржината
на барањето и упатството за пополну-
вање на барање за овластување на ли-
цата -испитувачи на машиновозачи за
општа професионална способност, за
стручно познавање и компетентност
во врска со железничкото возило и
стручно познавање и компетентност
во врска со железничката инфрастру-
ктура, формата и содржината на
образецот на овластувањето и форма-
та и содржината на регистарот на из-
дадени овластувања.............................. 55/41
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1584. Правилник за формата и содржината
на барањето и упатството за пополну-
вање на барање за овластување на ли-
цата-обучувачи за вршење на обука
на машиновозачи за општа професио-
нална способност, за стручно позна-
вање и компетентност во врска со же-
лезничкото возило и стручно позна-
вање и компетентност во врска со же-
лезничката инфраструктура, формата
и содржината на образецот на овла-
стувањето и формата и содржината
на регистарот на издадени овластува-
ња............................................................ 55/54

1585. Правилник за формата и содржината
на барањето за обука за општа профе-
сионална способност, како и формата
и содржината на образецот на потвр-
дата за успешно завршена обука......... 55/67

1685. Правилник за стандарди и нормати-
ви за проектирање................................. 60/33

1686. Програма за изменување на Програ-
мата за полагање на стручен испит за
проценувач на вредноста на недви-
жен имот................................................ 60/49

1787. Правилник за стандарди и нормати-
ви за урбанистичко планирање............ 63/15

1829. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за степенот на уредувањето
на градежното земјиште со објекти на
комуналната инфраструктура и начи-
нот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во завис-
ност од степенот на уреденост............. 65/26

2021. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за степенот на уредување
на градежно земјиште со објекти на
комунална инфраструктура и начинот
на утврдување на висината на трошо-
ците за уредувањето во зависност од
степенот на уреденост…………….…. 75/12

2022. Решение за утврдување на листата со
баратели за склучување на договор за
финансиска поддршка.......................... 75/12

2184. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на над-
зор како и посебните услови кои тре-
ба да ги исполнува лице за да врши
надзор на давањето на услуги на воз-
духопловна навигација......................... 82/11

2198. Правилник за содржината и формата
на извештајот за случени сериозни
несреќи, несреќи и инциденти во же-
лезничкиот сообраќај (*)...................... 83/7

2199. Правилник за заеднички сигурносни
показатели (*)........................................ 83/32

2217. Правилник за формата и содржината
на лиценците за вршење на одделни
видови на превоз во патниот сообра-
ќај и извод од лиценците за секое во-
зило, како и начинот и постапката за
добивање и одземање на лиценците
за одделни видови на превоз................ 84/32

2301. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот, постапката и
Програмата за полагање на испитот
за добивање на сертификат за учество
на возачите во меѓународниот патен
сообраќај, формата и содржината на
уверението за положен испит и на
сертификатот......................................... 88/5

2372. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот, постапката и
Програмата за полагање на испитот
за добивање на сертификат за профе-
сионална компетентност на управите-
лот или од него овластено лице одго-
ворно за превоз, формата и содржи-
ната на уверението за положен испит
и на сертификатот за професионална
компетентност....................................... 90/36

2544. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за степенот
на уредување на градежно земјиште
со објекти на комунална инфрастру-
ктура и начинот на утврдување на ви-
сината на трошоците за уредувањето
во зависност од степенот на уреде-
ност......................................................... 98/64

2836. Правилник за формата и содржината
на барањето и Упатството за попол-
нување на барањето за издавање на
сертификат за сигурност за вршење
на превоз за сопствени потреби, фор-
мата и содржината на образецот на
сертификатот за сигурност, како и
формата и содржината на регистарот
за издадени сертификати за сигур-
ност......................................................... 107/126

2947. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за сообраќајните знаци, оп-
рема и сигнализација на патот............. 117/3

2948. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на постапката за едука-
ција како и начинот на водење еви-
денција за спроведената едукација...... 117/4

2949. План за распределба на транспортни
дозволи за 2013 година......................... 117/6

3090. Правилник за престанување на ва-
жење на Правилникот за начинот на
издавање и одземање на дозволата за
вршење јавен превоз на патници и
стока во железничкиот сообраќај,
формата и содржината на образецот
на дозволата, формата, содржината и
начинот на водење на регистарот за
издадени и одземени дозволи……….. 126/14

3091. Правилник за изменување  и допол-
нување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко плани-
рање........................................................ 126/15
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3315. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на дозвола
за одржување на јавна чистота, фор-
мата и содржината на образецот на
дозволата за одржување на јавна чи-
стота, начинот на издавање и одзема-
ње на дозволата за одржување на јав-
на чистота, формата и содржината на
регистарот за издадените дозволи за
одржување на јавната чистота, како и
начинот на неговото водење………… 133/36

3615. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
дозвола за одржување на јавна чисто-
та, односно заради недонесување на
решение за одбивање на барањето за
издавање на дозвола за одржување на
јавна чистота.......................................... 149/2

3745. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за посебните услови за пла-
нирање, проектирање, изградба и ре-
конструкција на аеродром .................. 156/6

3746. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за условите за поставува-
ње, градба и обележување на обје-
кти, инсталации и уреди во зоната на
аеродромот, објекти и уреди за кон-
трола  на  летањето, и објекти над-
вор од зоната на аеродромот коишто
можат да влијаат на безбедноста на
воздушниот сообраќај и условите и
начинот на обработка на земјиштето
во зоната на аеродромот и земјиште-
то во негова непосредна близина ...... 156/6

3875. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко планска документа-
ција......................................................... 162/20

4018. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот, по-
стапката и поблиските услови за одо-
брување на возни редови за нови линии
и за промена на одобрени линии во ме-
ѓуопштинскиот и меѓународниот пре-
воз на патници, издавање, продолжува-
ње и одземање на дозволата за одобре-
на линија, формата и содржината на
образецот на дозволата и на возниот
ред................................................................ 170/154

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО  
ПЛАНИРАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

81. Правилник за формата и содржината
на  барањето заради неиздавање на
дозвола за постапување со отпадни
батерии и акумулатори односно зара-
ди недонесување  на решение за од-
бивање на барањето за издавање на
дозвола за постапување со отпадни
батерии и акумулатори......................... 3/13

82. Правилник за формата и содржината
на  барањето заради неиздавање на
дозвола за постапување со отпадни
батерии и акумулатори односно зара-
ди  недонесување на решение за од-
бивање на барањето за издавање на
дозвола за постапување со отпадни
батерии и акумулатори......................... 3/15

83. Правилник за формата и содржината
на  барањето заради недонесување на
одлука за распоредување на средства-
та односно заради  недонесување акт
за невршење избор................................ 3/17

84. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
дозвола за постапување со отпад од
пакување односно заради недонесу-
вање решение за одбивање на бара-
њето за издавање на дозвола за поста-
пување со отпад од пакување.............. 3/19

85. Правилник за формата и содржината
на  барањето заради неиздавање на
дозвола за постапување со отпад од
пакување односно заради недонесу-
вање решение за одбивање на бара-
њето за издавање на дозвола за поста-
пување со отпад од пакување.............. 3/21

86. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неутврдување
предлог за распоредување на средс-
тваta односно заради  недонесување
акт за невршење избор.......................... 3/23

326. Методологија за процена на вредно-
ста на добрата и влијанијата врз жи-
вотната средина..................................... 11/104

327. Правилник за методологијата, начи-
ните, постапките, методите и средс-
твата за мерење на  емисиите од ста-
ционарните извори*.............................. 11/108

423. Правилник за изменување  на Пра-
вилник за формата и содржината на
образецот на потврдата за ослободу-
вање од плаќање на надоместок за
управување со отпад од пакување....... 12/79

424. Правилник за изменување на Пра-
вилник за формата и содржината на
образецот на потврдата за ослободу-
вање од плаќање на надоместок за
управување со отпадни батерии и
акумулатори........................................... 12/81

578. Програма за полагање на стручен ис-
пит за проценувач на вредноста на
добрата и влијанијата врз животната
средина................................................... 18/16

796. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
дозволата односно недонесување на
решение за одбивање на барањето за
издавање на дозволата за постапува-
ње со отпадна опрема........................... 24/52

810. Правилник за содржината на студи-
јата за валоризација или ревалориза-
ција на заштитено подрачје.................. 26/18
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811. Правилник за содржината на плано-
вите за управување со заштитените
подрачја и годишните програми за
заштита на природата........................... 26/19

890. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
дозвола за истражување на наоѓалиш-
те на минерали и фосили односно за-
ради  недонесување на решение за
одбивање на барањето за издавање на
дозвола за истражување на  наоѓа-
лиште  на  минерали и фосили............. 31/13

891. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
дозвола за промет или сертификат за
увоз и/или извоз и/или транзит и/или
повторен извоз односно заради  недо
несување на решение за одбивање на
барањето за издавање на дозвола за
промет или сертификат за увоз и/или
извоз и/или  транзит и/или повторен
извоз....................................................... 31/15

937. Правилник за формата и содржината
на поканата за наплата на глобата во
мандатна постапка................................ 33/23

938. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата, како и
начинот на водење на единствена
евиденција за спроведената едукаци-
ја.............................................................. 33/27

939. Правилник за начинот на бодирање
на писмениот дел од стручниот испит
за проценувачи на добрата и влијани-
јата врз животната средина.................. 33/30

977. Правилник за формата и содржина
на барањето за добивање на дозвола
за постапување со отпад од пакување. 35/3

978. Правилник за формата и содржина
на барањето за добивање на дозвола
за постапување со отпадни батерии и
акумулатори........................................... 35/5

979. Програма за спроведување на првата
почетна обука за проценувач на вред-
носта на добрата и влијанијата врз
животната средина................................ 35/7

1102. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
дозволата односно недонесување на
решение за одбивање на барањето за
издавање на дозволата за постапува-
ње со отпадна опрема........................... 38/58

1164. Наредба за забрана за вршење на
внатрешен промет, откуп и извоз на
отпадоци и остатоци на производи од
железо, челик, алуминиум, бакар,
олово, цинк, калај, бронза и месинг.... 41/41

1587. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за формата и содржината на
дозволата, барањето и регистарот за
издадени дозволи за трговија со нео-
пасен отпад, начинот и постапката за
издавање на дозвола, начинот на во-
дење на евиденцијата како и условите
за начинот за вршење на дејноста тр-
говија со неопасен отпад...................... 55/71

1611. Наредба за престанок на важење на
Наредба за забрана за вршење на
внатрешен промет, откуп  и извоз на
отпадоци и остатоци на производи од
железо, челик, алуминиум, бакар,
олово,  цинк,  калај, бронза и месинг.. 56/56

2100. Правилник за формата и содржината
на ознаката за обврската за одделно
собирање на отпадната  опрема........... 77/49

2673. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за полагање на
стручен испит за проценувач на вред-
носта на добрата и влијанијата врз
животната средина................................ 102/5

2674. Правилник за евиденција за заштита
на природата.......................................... 102/5

2686. Правилник за изгледот и видот на
службената униформа, нејзината
трајност и начинот на користење -
носење на опремата што треба да ја
носат чуварите и содржината и фор-
мата на службената легитимација, ка-
ко и начинот на издавањето и одзема-
њето на легитимацијата........................ 103/23

2844. Наредба за изменување на Наредбата
за забрана за собирање заради кори-
стење и трговија на автохтони само-
никни габи-смрчки од родовите
Morchella, Verpa и Ptichoverpa………. 108/17

2853. Правилник за начинот и постапката
за водење, одржување и чување на
евиденцијата за пресметаниот и упла-
тенот надоместок за управување со
отпад од пакување како  и формата и
содржината на образецот за пресме-
тка на уплатениот надоместок за
управување со отпад од пакување....... 110/2

2854. Правилник за начинот и постапката
за водење, одржување и чување на
евиденцијата за пресметаниот и упла-
тениот надоместок за управување со
отпадни батерии и акумулатори како
и формата и содржината на образецот
за пресметка на уплатениот  надоме-
сток  за управување со отпадни бате-
рии и акумулатори................................ 110/4

2855. Правилник за формата и содржината
на поканата за наплата на глобата во
мандатна постапка................................ 110/6

2856. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на бодирање на
писмениот дел од стручниот испит за
проценувачи на добрата и влијанијата
врз животната средина......................... 110/8
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3093. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и
содржината на барањето за добивање
на дозвола за преработка, третман
и/или за складирање на отпад, форма-
та и содржината на дозволата како и
минималните техничките услови за
вршење на дејноста преработка, трет-
ман и/или складирање на отпад……... 126/15

3316. Правилник за формата и содржината
на барањето за регистрација на про-
изводителите кои пуштаат на пазар
или увезуваат како крајни корисници
во Република Македонија електрична
и електронска опрема, формата и
содржината на Регистарот на прозво-
дители кои пуштаат на пазар или уве-
зуваат како крајни корисници во Ре-
публика Македонија електрична и
електронска опрема, начинот на него-
вото водење и одржување, како и  фо-
рмата  и  содржината  на потврдата за
упис во Регистарот………....……....… 133/41

3317. Листа на видови на производи кои
припаѓаат во категориите на електри-
чна и електронска опрема…………… 133/46

3652. Наредба за изменување на Наредбата
за ограничување на увозот на суп-
станциите кои ја осиромашуваат
озонската обвивка...... ......................... . 150/13

3653. Правилник за формата и содржината
на образецот на објавата на нотифи-
кацијата за добивање на дозвола за
ограничено користење на ГМО, ноти-
фикацијата за добивање на дозвола за
намерно ослободување на ГМО во
животната средина и нотификацијата
за добивање на дозвола за пуштање
на ГМО производи на пазар ............... 150/14

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА  

ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО
И АДМИНИСТРАЦИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1028. Правилник за бодирање на писмени-

от дел од стручниот испит за проце-
нувачи од областа на информатичка
технологија............................................ 36/156

1029. Програма за прва почетна обука за
проценувачи на вредноста на инфор-
матичка технологија............................. 36/156

1030. Програма за полагање на стручен ис-
пит за проценувач за процена на
вредноста на информатичка техноло-
гија.......................................................... 36/157

2876. Правилник за образецот, формата и
содржината на легитимацијата на уп-
равен инспектор, како и начинот на
издавањето и нејзиното одземање...... 112/2

2991. Правилник за  образецот на форму-
ларот со изјава за купување на комп-
јутер со вредносен бон-ваучер и об-
разецот на формуларот со изјава за
прием на вредносен бон-ваучер за ку-
пување на компјутер............................. 120/16

2992. Упатство за начинот на спроведува-
ње на Законот за издавање на вред-
носни бонови-ваучери.......................... 120/18

3740. Упатство за изменување на упат-
ството за начинот на спроведување
на законот за издавање на вредносни
бонови-ваучери..................................... 155/27

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
487. Правилник за избор на оценувачи, по-

стапка и методологија  за тековно и за-
вршно оценување на проекти за регио-
нален развој.............................................. 15/104

488. Правилник за постапката за избор на 
оценувачи и методологијата за оцену-
вање на планските документи за регио-
нален развој.............................................. 15/110

489. Правилник за содржината на образе-
цот за евиденција на меѓуопштинската
соработка и начинот на водење на еви-
денцијата на меѓуопштинската сорабо-
тка............................................................. 15/133

  
 ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
3156. Правилник за висината и начинот на 

определување на реално направените
трошоци во кривичната постапка........ 131/6

3980. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за висината и начинот на оп-
ределување на реално направените
трошоци во кривичната постапка ......... 166/78

  
 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
150. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 147/2011 од 
24 ноември 2011 година........................ 5/19

151. Издвоено мислење на судија на 
Уставниот суд на Република Македо-
нија.......................................................... 5/28

228. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 121/2011 од 
29 ноември 2011 година........................ 7/20

600. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. Бр. 124/2009 од 1 
февруари 2012 година........................... 20/3
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797. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 182/2011 од
8 февруари 2012 година........................ 24/54

830. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр.184/2011 од 15
февруари 2012 година........................... 27/26

867. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 118/2011 од
8 февруари 2012 година....................... 29/13

956. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 156/2010 од
29 февруари 2012 година…………….. 34/20

1130. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 12/2011 од 29
февруари 2012 година........................... 39/54

1279. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.202/2011 од 21
март 2012 година................................... 45/39

1302. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 159/2011 од
28 март 2012 година.............................. 47/2

1310. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 52/2011 и У.
бр. 76/2011 од 28 март 2012 година..... 48/2

1380. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У бр. 209/2011 од 4
април 2012 година................................. 50/10

1381. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У бр. 214/2011 од 4
април 2012 година................................. 50/12

1394. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 171/2011 од
11 април 2012 година............................ 51/6

1395. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 205/2011 од
11 април 2012 година............................ 51/9

1518. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. Бр. 221/2011 од
11 април 2012 година............................ 53/131

1687. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 130/2011 од 2
мај 2012 година...................................... 60/49

1688. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 213/2011 од 2
мај 2012 година...................................... 60/51

1822. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Макеоднија У. бр. 3/2012 од 2 
мај 2012 година...................................... 64/94

1823. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 104/2011 од
16 мај 2012 година................................. 64/103

1824. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 122/2011 од
16 мај 2012 година................................. 64/106

1825. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 208/2011 од 9
мај 2012 година...................................... 64/110

1858. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 146/2011 и У.
бр. 179/2011 од 2 мај 2012 година........ 68/14

2373. Решение од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија.................................... 90/38

3034. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 39/2012 од 12 
септември 2012 година.......................... 123/84

3035. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 124/2011 од 
18 септември 2012 година..................... 123/86

3231. Решение од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 41/2010 од 26
септември 2012 година……………….. 132/62

3232. Издвоено мислење од Уставниот суд 
на Република Македонија……………. 132/64

3354. Решение од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 125/2011 од 
10 октомрви 2012 година. 135/3

3355. Издвоено мислење од Уставниот суд 
на Република Македонија..................... 135/5

3497. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 5/2012 од 7 
ноември 2012 година ..........................  145/28

3498. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 215/2011 од 
31 октомври 2012 година....................  145/29

3499. Решение од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 158/2011 од 
31 октомври 2012 година....................  145/34

3616. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 206/2011 од 
14 ноември 2012 година........................ 149/4

3617. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 224/2011 од 
14 ноември 2012 година....................... 149/5

3654. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр. 157/2011 од 14 
ноември 2012 година ..........................  150/18

3669. Одлука на Уставниот суд на РМ, 
У.бр.117/2012 од 14 ноември 2012 го-
дина ......................................................  152/2

3720. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр. 24/2012 од 20 
ноември 2012 година............................ 154/8

3721. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр. 48/2012 од 20 
ноември 2012 година ..........................  154/14

3722. Издвоено мислење на Уставниот суд 
на Република Македонија ..................  154/17

  
 СУДСКИ СОВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
301. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија.................................... 9/52
302. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија.................................... 9/52
303. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија.................................... 9/52
304. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија.................................... 9/52
579. Одлука за избор на претседател на 

Основен суд Битола.............................. 18/18
580. Оглас од Судскиот совет на Републи-

ка Македонија........................................ 18/18
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831. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија................................... 27/29

832. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија................................... 27/29

833. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 27/29

957. Одлука за избор на судија на Осно-
вен суд Гостивар……………………… 34/22

958. Одлука за избор на судија на Осно-
вен суд Куманово…………………….. 34/22

959. Одлука за избор на судии на Основен
суд Скопје I - Скопје…………………. 34/22
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врендост на Република Македонија.... 37/7

1050. Заклучок од Комисијата за хартии од
врендост на Република Македонија.... 37/8

1131. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија.... 39/56

1303. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на инвестиционен советник…… 47/4

1350. Решение за обновување на  дозвола
за работење на брокер........................... 49/50

1351. Решение за обновување на  дозвола
за работење на брокер........................... 49/51

1352. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на брокер....................................... 49/51

1353. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на инвестиционен советник......... 49/51

1382. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 50/13

1749. Решение за обновување на  дозвола
за работење на брокер........................... 61/15

1772. Решение за обновување на  дозвола
за работење на брокер……………… 62/9

1773. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 62/10

1774. Решение за обновување на  дозвола
за работење на брокер……………… 62/10

1826. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда... 64/112

1830. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 65/26

1831. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 65/26

1859. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 68/15

1860. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 68/15

1861. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 68/16

1862. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 68/16

1863. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 68/16

1993. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија… 73/2

1994. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија… 73/2

1995. Решение за обновување на  дозвола
за работење на брокер……………… 73/2

1996. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на инвестиционен советник…… 73/2

1997. Решение за обновување на  дозвола
за работење на брокер……………… 73/3

2103. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 77/52

2305. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македони-
ја.............................................................. 88/7

2462. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 95/119

2475. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 96/3

2476. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 96/3

2477. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 96/4

2737. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од
вредност.................................................. 104/85

2738. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 104/85

2864. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 111/55

2881. Тарифник за изменување на Тариф-
никот за утврдување на висината на
надоместоците што ги наплатува Ко-
мисијата за хартии од вредност на РМ 112/6

2964. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда... 118/8

2965. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда... 118/9
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3036. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од
вредност.................................................. 123/87

3060. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 124/24

3061. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 124/24

3062. Решение за обновување на  дозвола
за работење на брокер........................... 124/24

3063. Решение за обновување на  дозвола
за работење на брокер........................... 124/25

3064. Решение за обновување на  дозвола
за работење на брокер........................... 124/25

3144. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македони-
ја.............................................................. 129/6

3147. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од
вредност по пат  на приватна понуда.. 130/2

3148. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда... 130/3

3233. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија… 132/65

3234. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија… 132/65

3486. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер ............................. 144/68

3701. Решение од Комисијата за хартии
од вредност на Република Македо-
нија ................................................... 153/41

3724. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда .......... 154/19

3725. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда .......... 154/20

3747. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .. 156/7

3748. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 156/7

3749. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .. 156/7

3750. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .. 156/7

3751. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .. 156/7

3752. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .. 156/8

3902. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .. 164/13

3903. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за постапката
за обновување на дозволата за рабо-
тење на брокер .................................... 164/14

3924. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда... 165/3

 НАРОДНА БАНКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

7. Одлука за изменување на Одлуката
за Методологијата  за утврдување не-
то-должник на банка............................. 1/13

591. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за управувањето со
ликвидносниот ризик на банките......... 19/4

834. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за спроведување
на Одлуката за управување со ли-
квидносниот ризик на банките............. 27/29

1295. Одлука за изменување на Одлуката
за определување на видот на хартиите
од вредност и финансиските дерива-
тиви во кои може да вложува овласте-
на банка во странство............................ 46/107

1296. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за начинот и услови-
те под кои резидентите коишто не се
овластени банки, можат да отвораат и
да имаат сметки во странство.............. 46/107

1304. Одлука за Методологијата за утврду-
вање на адекватноста на капиталот…. 47/4

1354. Одлука за расположливите депозити 49/51
1355. Одлука за измена на Одлуката за рас-

положлив кредит преку ноќ................. 49/52
1356. Одлука за дополнување на Одлуката

за референтната стапка за пресмету-
вање на стапката на казнената камата. 49/53

1539. Одлука за изменување на Одлуката
за видовите и содржината на финан-
сиските извештаи на банките............... 54/54

1540. Одлука за најнискиот апоен на дена-
рите во прометот................................... 54/54

1541. Одлука за повлекување од промет на
кованите пари во апоен од 50 дени...... 54/54

1542. Одлука за дополнување на Одлуката
за единствената тарифа на надоместо-
ците за услугите што ги врши Народ-
ната банка на Република Македонија.. 54/54

1626. Упатство за дополнување на упат-
ството за начинот за вршење на плат-
ниот промет со странство..................... 58/20

1792. Упатство за спроведување на Одлу-
ката за Методологијата за утврдување
на адекватноста  на капиталот............. 63/37

1832. Корекција на обрасци на Упатството
за спроведување на Одлуката за Ме-
тодологијата за утврдување на аде-
кватноста на капиталот......................... 65/27

2008. Одлука за измена и дополнување на
Одлуката за начинот на вршење на
супервизија и надзор............................. 74/44

2009. Одлука за измена и дополнување на
Одлуката за сигурностa на информа-
тивниот систем на банкaтa................... 74/45
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2010. Одлука за измени и дополнување на
Одлуката за сметководствениот и ре-
гулаторниот третман на преземените
средства врз основа на ненаплатени
побарувања............................................. 74/46

2011. Одлука за измена и дополнување на
Одлуката за изменување и дополнува-
ња на Одлуката за методологијата за
утврдување на адекватноста на капи-
талот........................................................ 74/46

2012. Одлука за начинот и постапката на
известување за трансакции со нерези-
денти....................................................... 74/46

2013. Одлука за измена на Одлуката за
единствената тарифа на надоместоци-
те за услугите што ги врши Народна-
та банка на Република Македонија...... 74/47

2185. Упатство за начинот на непосредно
известување за состојбата и промени-
те на сметките на резидентите во
странство и на евиденциските сметки
за порамнување на  меѓусебните по-
барувања и обврски со нерезиденти.... 82/38

2287. Одлука за изменување на Одлуката
за начинот и постапката  за отворање
и затворање на трансакциска сметка... 87/36

2288. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за начинот и услови-
те за отворање и водење на сметки на
нерезиденти............................................ 87/37

2289. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за начинот и услови-
те под кои резидентите коишто не се
овластени банки, можат да отвораат и
да имаат сметки во странство............... 87/37

2632. Одлука за единствената тарифа на
надоместоците за услугите што ги вр-
ши Народната банка на Република
Македонија............................................. 100/52

2633. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за лимитите на изло-
женоста................................................... 100/70

2634. Одлука за изменување на Одлуката
за начинот на вршење на супервизија
и надзор.................................................. 100/70

2845. Упатство за изменување на Упат-
ството за спроведување на Одлуката
за лимитите на изложеноста................. 108/17

2852. Упатство за изменување на Упат-
ството за спроведување на Одлуката
за методологијата за утврдување на
адекватноста на капиталот................... 109/2

3117. Одлука за изменување на Одлуката
за издавање дозвола и согласност за
вршење на услуги брз трансфер на па-
ри и услови за склучување на договор
помеѓу давател на услуга брз транс-
фер на пари и субагент.......................... 127/42

3118. Одлука за менувачки работи............... 127/42
3143. Исправка……………………………... 129/6
3119. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за управување со кре-
дитниот ризик........................................ 127/47

3120. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за лимитите на изло-
женоста................................................... 127/47

3702. Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за начинот и условите за
замена на книжните и кованите пари
што станале непогодни за промет…….. 153/41

3703. Одлука за задолжителната резерва .... 153/42
3904. Упатство за спроведување на Одлу-

ката за менувачки работи..................... 164/14
3925. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за управување со ри-
зиците ................................................... 165/4

3926. Одлука за изменување на Одлуката
за методологија за евидентирање и
вреднување на сметководствените
ставки и за подготовка на финанси-
ските извештаи .................................... 165/13

3981. Упатство за начинот на известување
за состојбата и промените на капита-
лот и на меѓукомпанискиот долг на
капитално поврзаните субјекти врз
основа на вложувања од странство .... 166/78

3982. Упатство за начинот на известување
за состојбата и промените на капита-
лот и на меѓукомпанискиот долг на
капитално поврзаните субјекти врз
основа на вложувања во странство .... 166/94

4082. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за начинот за вр-
шење на платниот промет со странс-
тво ......................................................... 173/4

  
 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
581. Правилник за катастарски планови... 18/18
945. Решение за стапување во примена на

востановен  катастар на недвижности. 33/31
1193. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за премер и 
обработка на податоците од премерот 42/17

1689. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности 60/52

1690. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности 60/52

1691. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар
на недвижности...................................... 60/52

1692. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар
на недвижности...................................... 60/53

2073. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности.. 76/33

2323. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар
на недвижности...................................... 89/9

2324. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар
на недвижности...................................... 89/9
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3145. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за премер и 
обработка на податоците од преме-
рот........................................... 129/6

3146. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за геодетски работи за по-
себни намени.......................................... 129/8

3342. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за премер и 
обработка на податоците од премерот 134/87

3397. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности.. 140/3

3619. Тарифник за дополнување на тариф-
никот за висината на надоместокот за 
користење и увид во податоците од 
геодетско - катастарскиот информа-
ционен систем...................................... 149/6

3878. Објава на податоците од интабула-
ционите книги од кои не може да се
идентификуваат недвижностите или
носителите на правата на недвиж-
ностите за кои се однесуваат, или 
недвижностите за кои се однесуваат
се со незапишани права......................... 163/1

3905. Решение за стапување во примена на 
востановен катастар на недвижности 164/17

  
 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ  

И СПОРТ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
110. Листа на стручни лица и тренери кои

учествувале во работата за остварува-
ње на спортските резултати на кате-
горизирани спортисти во Република
Македонија............................................. 4/61

111. Листа на спортисти на кои им е доде-
лено национално спортско признание
за  2011 година....................................... 4/61

112. Листа на категоризирани спортисти
во Република Македонија за период
јули 2011 - декември 2011 година........ 4/62

582. Листа за дополнување на Листата на
категоризирани спортисти-спортска
надеж...................................................... 18/83

932. Листа за изменување и дополнување
на Листата на категоризирани спорти-
сти – Спортска надеж............................ 32/16

2290. Листа на категоризирани спортисти
во Република Македонија за период
јануари 2012 – јуни 2012 година.......... 87/38

2291. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварува-
ње на спортските резултати на кате-
горизирани спортисти во Република
Македонија............................................. 87/41

3430. Листа на категоризирани спортисти –
спортска надеж...................................... 142/18

 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И  
ВЕТЕРИНАРСТВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

90. Правилник за ветеринарно - здрав-
ствените услови за ставање во промет
на семе за вештачко осеменување, ем-
бриони и јајце клетки, начинот на во-
дење на евиденција, условите во пог-
лед на кадарот, просториите, опрема-
та и инструментите, начинот и усло-
вите за одобрување на тимовите за
ембриотрансфер како и официјалните
контроли на семе за вештачко осеме-
нување, јајце клетки и ембриони (*)... 3/31

91. Правилник за заштита и благосо-
стојба на животните за време на пре-
воз (*)...................................................... 3/75

425. Правилник за општите барања за
примарно производство и придружни
операции како и општите барања за
храна *.................................................... 12/82

426. Правилник за посебните барања за
безбедност на додатоците на исхра-
на (*).................................................. 12/86

490. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и
содржината на Регистарот на објекти
и оператори со храна од неживотин-
ско потекло, формата и содржината
на регистарот на објекти и оператори
со храна од животинско потекло,
формата и содржината на барањето за
регистрација и начинот на регистра-
ција на операторите со храна и обје-
ктите....................................................... 15/135

491. Решение за изменување на Решение-
то за задолжително лабораториско
испитување на радионуклиди во пра-
тки со храна за исхрана на луѓе и хра-
на за исхрана на животни, кои потек-
нуваат или се испорачани од Јапонија
и кои се наменети за увоз во Републи-
ка Македонија........................................ 15/138

560. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за одобрување на барањето
за одобрување на објектите под над-
лежност на операторот со храна за
животни односно заради недонесува-
ње на решение за одбивање на бара-
њето за одобрување на објектите под
надлежност на операторот со храна за
животни……………………………….. 17/25
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561. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за одобрување на барањето
за издавање на одобрение за операто-
рите со храна и објектите за произ-
водство, обработка и манипулација со
храна од животинско потекло однос-
но заради недонесување на решение
за одбивање на барањето за издавање
на одобрение за операторите со храна
и објектите за производство, обрабо-
тка и манипулација со храна од живо-
тинско потекло……………………….. 17/27

583. Решение за изменување на Решение-
то за забрана за увоз и повлекување
од промет на семе од  грчка  детели-
на, одредени видови семиња и  зрна
кои се увезени од Египет во Републи-
ка Македонија........................................ 18/83

601. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за
издавање на мислење, потребната до-
кументација и висината на трошоците
во постапката за издавање мислење
по барање на странка за производство
и увоз на додатоци на исхрана, храна
за посебна нутритивна употреба и
збогатена храна, храна на која и се
додадени витамини и минерали........... 20/7

814. Правилник за посебните барања за
безбедност и хигиена и начинот и по-
стапката на вршење на службените
контроли на млекото и млечните про-
изводи (*)............................................. 26/21

868. Правилник за образецот и содржина-
та на сертификатот кој ја придружува
пратката при увоз на храна за живот-
ни............................................................. 29/14

869. Правилник за посебните барања за
безбедност на храната произведена со
иновирани технологии (*).................... 29/20

896. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилник за квалитет на
пченично брашно................................... 31/18

897. Правилник за адитивите што се упо-
требуваат во производство на храната
(*)........................................................... 31/19

946. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји
од кои е одобрен увоз и транзит, фор-
мата и содржината на ветеринарно-
здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пра-
тката со живи животни, аквакултура
и производи од животинско потекло,
како и начинот и постапката на врше-
ње на проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни,
аквакултура и производи од животин-
ско потеклo (*)....................................... 33/32

1112. Правилник за  формата, содржината
и  начинот  на издавањето на комер-
цијалниот документ за храна од жи-
вотинско потекло................................... 38/62

1284. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји
од кои е одобрен увоз и транзит,
формата и содржината на ветеринар-
но-здравствениот сертификат или
други документи што ја придружува-
ат пратката со живи животни, аква-
култура и производи од животинско
потекло, како и начинот и постапката
на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи жи-
вотни, аквакултура и  производи од
животинско потеклo.............................. 45/49

1305. Правилник за листа на непожелни
супстанции во храната за животни и
максимално дозволено ниво како и
критичните точки за спроведување на
истражување за идентификација на
изворот и причините за пречекорува-
ње на максимално дозволеното ни-
во(*)........................................................ 47/54

1408. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз во Република
Македонија на животни, производи,
суровини и отпадоци од животинско
потекло заради спречување на внесу-
вање на трансмисивни спонгиоформ-
ни енцефалопатии.................................. 52/47

1551. Годишна наредба за здравствена за-
штита на животните во 2012 година.... 54/68

1650. Правилник за начинот на спроведу-
вање и обезбедување на следливост
на храната од животинско  потекло  и
храната за животни (*).......................... 59/57

1651. Правилник за ветеринарно-медицин-
ски препарати кои привремено се ста-
ваат во промет, начинот на нивната
употреба како и контролата на става-
ње во промет и употребата  (*)............ 59/58

1652. Правилник за мерки за сузбивање и
искоренување на класична чума кај
свињите (*)............................................. 59/84

1780. Правилник за составот и означува-
њето на прехранбените производи за
лица нетолерантни на глутен (*)…… 62/12

1833. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји
од кои е одобрен увоз и транзит,
формата и содржината на ветеринар-
но-здравствениот сертификат или
други документи што ја придружува-
ат пратката со живи животни, аква-
култура и производи од животинско
потекло, како и начинот и постапката
на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи жи-
вотни, аквакултура и производи од
животинско потеклo.............................. 65/45
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1834. Решение за изменување на Решение-
то за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и хра-
на од неживотинско потекло при увоз
во Република Македонија.................... 65/45

1980. Правилник за начинот на распореду-
вање на ветеринарно-медицинските
препарати во одделни категории и на-
чинот на препишување  и издавање
на ветеринарно-медицинските препа-
рати (*).................................................... 70/9

1981. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за посебните барања за без-
бедност на храната за посебна нутри-
тивна употреба диететска храна за по-
себни медицински намени (*).............. 70/15

1998. Правилник за начинот и постапката
на добивање на одобрение на превоз-
ниците и превозните средства за хра-
на и други производи од животинско
потекло…............................................... 73/3

2276. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на
трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит, формата и содржината на ве-
теринарно-здравствениот сертификат
или други документи што ја придру-
жуваат пратката со живи животни,
аквакултура и производи од животин-
ско потекло, како и начинот и постап-
ката на вршење на проверка и прег-
лед при увоз и транзит на пратка со
живи животни, аквакултура и произ-
води од животинско потеклo............... 86/108

2326. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана за увоз и повле-
кување од промет на семе од грчка
детелина, одредени видови семиња и
зрна кои се увезени од Египет во Ре-
публика Македонија.............................. 89/13

2383. Правилник за мерки за сузбивање и
искоренување на африканска чума кај
свињите (*)............................................. 91/6

2442. Правилник за начинот и постапката
за увоз и транзит, начинот и постап-
ката на вршење на проверка и прег-
лед при увоз и транзит на пратка со
нуспроизводи од животинско потек-
ло, формата и содржината на ветери-
нарно – здравствениот сертификат
или други документи што ја придру-
жуваат пратката со нуспроизводи од
животинско потекло, како и листата
на трети земји од кои е одобрен увоз
и транзит (*)........................................... 94/2

2464. Правилник за барањата во однос на
квалитетот на супите, концентратите
за супа, концентратите за сосови и на
додатоците за јадење и на сродните
производи............................................... 95/119

2465. Решение за изменување на Решение-
то за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и хра-
на од неживотинско потекло при увоз
во Република Македонија..................... 95/124

2659. Наредба за изменување на Годишна-
та наредба за здравствена заштита на
животните во 2012 година.................... 101/28

2660. Листа на животни, производи и нус-
производи од животинско потекло
кои при увоз и транзит подлежат на
проверка од страна на официјален ве-
теринар на граничен премин (*).......... 101/29

2739. Правилник за информациите кои
треба да ги содржи извештајот за оце-
на на ветеринарно-медицинските пре-
парати..................................................... 104/85

2866. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз на производи од
животинско потекло наменети за ис-
храна на луѓе и животни по потекло
од Кина во Република Македонија...... 111/55

2883. Правилник за формата и содржината
на образецот, начинот на известување
за сериозните, неочекуваните несака-
ни и несаканите дејства од употреба-
та на ветеринарно-медицинските пре-
парати, како и  начинот на нивно сле-
дење, собирање и евидентирање.......... 112/9

2884. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на
регистарот на објекти и оператори со
храна од неживотинско потекло, фор-
мата и содржината на регистарот на
објекти и оператори со храна од жи-
вотинско потекло, формата и содржи-
ната на барањето за регистрација и
начинот на регистрација  на операто-
рите со храна и објектите..................... 112/22

2885. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за постапка за регистрација
на објекти и оператори со храна за
животни и формата и содржината и
начинот на водење на регистрите за
објектите и операторите со храна за
животни.................................................. 112/22

2897. Решение за изменување на Решението
за забрана на увоз во Република Ма-
кедонија на животни, производи, су-
ровини и отпадоци од животинско
потекло заради спречување на внесу-
вање на трансмисивни спонгиоформ-
ни енцефалопатии.................................. 113/18

3121. Правилник за посебните барања за
безбедност на природната минерална
вода (*).................................................... 127/48

3122. Правилник за барањата во однос на
квалитетот на растителните масла за
јадење и масти од растително потек-
ло, на маргаринот, мајонезот и на нив
сродни производи.................................. 127/60
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3123. Правилник за посебни барања за
контрола на TRICHINELLA во месо-
то (*)....................................................... 127/72

3124. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на
трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит,  формата и содржината на
ветеринарно-здравствениот сертифи-
кат или други документи што ја при-
дружуваат пратката со живи животни,
аквакултура и производи од животин-
ско потекло, како и начинот и постап-
ката на вршење на проверка и прег-
лед при увоз и транзит на пратка со
живи животни, аквакултура и произ-
води од животинско потеклo................ 127/84

3360. Решение за изменување на Решение-
то за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и хра-
на од неживотинско потекло при увоз
во Република Македонија..................... 135/77

3361. Правилник за начинот на одобрува-
ње и увоз на ветеринарно медицински
препарати............................................... 135/83

3398. Правилник за формата и содржината
на барањето за неодобрување на бара-
њето за овластување на правни лица
за ставање во промет на средства за
идентификација на животните однос-
но заради недонесување на решение
за одбивање на барањето за овласту-
вање на правни лица за ставање во
промет на средства за идентификаци-
ја на животните...................................... 140/3

3399. Правилник за формата и содржината
на барањето за неодобрување  на ба-
рањето за овластување на одгледува-
чите на говеда, овци и кози и свињи
за вршење на апликација на средства-
та за идентификација на животните и
внесување на податоците во еле-
ктронската база на податоци исклучи-
во на животните од своето одгледува-
лиште односно заради недонесување
на решение за одбивање на барањето
за овластување на одгледувачите на
говеда, овци и кози и свињи за врше-
ње на апликација на средствата за
идентификација на животните и вне-
сување на податоците во електрон-
ската база на податоци исклучиво на
животните од своето  одгледувалиште 140/5

3400. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација и начинот на
спроведување на едукацијата............... 140/7

3401. Листа за фармаколошки супстанции
одобрени за употреба во ветеринарна-
та медицина............................................ 140/9

3620. Правилник за општи и посебни ба-
рања за безбедност на храната за жи-
вотни (*)................................................. 149/7

3621. Правилник за барањата кои треба да
ги исполнува докторот по ветеринар-
на медицина како носител на дејност
во производството на ветеринарно-
медицински препарати(*) ................... 149/36

3622. Правилник за начин на вршење на
официјални контроли за верификаци-
ја на прописите за безбедност на хра-
ната за животни ................................... 149/36

3623. Листа на суровини, материјали и
други производи чие ставање во про-
мет и употреба се забранети (*) ......... 149/37

3655. Правилник за начинот на вршење на
официјални контроли на ветеринар-
но-медицинските препарати(*) ............ 150/19

3663. Правилник за начинот и постапката
за земање примероци, начин и методи
на вршење на лабораториски анализи
на храната за животни (*)..................... 151/3

3704. Решение за изменување на Решение-
то за задолжително лабораториско
испитување на производи од аквакул-
тура со потекло од Индија кои се на-
менети за исхрана на луѓе при увоз во
Република Македонија…….................. 153/47

3741. Правилник за начинот и постапката
за пријавување на беснило кај домаш-
ни и диви животни и мерки кои треба
да се преземат за сузбивање и искоре-
нување на беснилото ........................... 155/27

3797. Правилник за начинот и постапкaтa
за идентификација и регистрација на
копитари(*)….......................................... 158/13

3833. Правилник за општите барања за
безбедност на материјалите и произ-
водите што доаѓаат во контакт со хра-
ната (*).................................................... 160/2

117. Исправка на Правилникот за измену-
вање и дополнување на Правилникот
за начинот и постапката за увоз и
транзит, листа на трети земји од кои е
одобрен увоз и транзит,  формата и
содржината на ветеринарно-здрав-
ствениот сертификат или други доку-
менти што ја придружуваат пратката
со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло, како
и начинот и постапката на вршење на
проверка и преглед при увоз и тран-
зит на пратка со живи животни, аква-
култура и производи од животинско
потеклo (објавена во „Сл.весник на
РМ“ бр. 168/11)...................................... 4/65

1521. Исправка на Правилникот за посеб-
ните барања за безбедност на храната
за посебна нутритивна употреба -
храна наменета за користење во дие-
ти со ограничена енергетска вредност
со цел намалување на телесната тежи-
на (објавена во „Сл.весник на РМ“ бр.
156/2011)................................................ 53/144
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2886. Исправка на Правилникот за посебни-
те барања за безбедност на храната за
посебна нутритивна употреба диететска
храна за посебни медицински намени
(објавен во „Службен весник на РМ“
бр. 157/11 и 70/12)……………………… 112/22

  
 АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО  

ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
60. Правилник за посебните услови за

проектирање и градба на воздухоплов
и измена на воздухоплов, мотор, ели-
са и опрема на воздухоплов, техничка
контрола на градбата и изработка на
техничко-технолошка документација,
испитување за оцена на сообразност и
начинот и постапката за утврдување
на пловидбеност, како и формата, со-
држината, евиденцијата и начинот на
издавање, продолжување, обновува-
ње и промена на уверенијата за град-
ба, за тип, пловидбеност, бучава и
емисија на гасови................................... 2/21

616. Правилник за формата, содржината
и начинот на издавање, продолжува-
ње, обновување и промена на увере-
нието за оспособеност за давање на
услуги на воздухопловна навигација... 21/4

1113. Правилник за стручно оспособува-
ње, проверки, дозволи и овластувања
на пилоти на балони.............................. 38/64

1306. Правилник за начинот на водење на
евиденција на воздухоплови кои не се
по ICAO стандарди како и за аматер-
ски градени воздухоплови…………... 47/74

1842. Правилник за услови и начин на да-
вање на аеродромски услуги од стра-
на на службите за прифаќање и исп-
раќање на воздухоплови, патници, ба-
гаж, стока и пошта и снабдување на
воздухопловите со гориво и мазиво… 67/98

1843. Правилник за формата, содржината,
евиденцијата и начинот на издавање,
продолжување,  обновување и проме-
на на уверението за исполнување на
условите за вршење на здравствени
прегледи на персонал во воздухоп-
ловството и/или друг стручен персо-
нал…………........................................... 67/103

2186. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за правилата и постапките
на летањето на воздухопловите........... 82/41

2292. Правилник за услови и начин на ор-
ганизирање на воздухопловни мани-
фестации................................................. 87/42

2293. Правилник за формата, содржината,
начинот на издавање, продолжување,
промена и евиденција на уверенијата
за работа и уверенијата за исполнува-
ње на безбедносните  услови за врше-
ње на јавен воздушен превоз................ 87/46

2846. Правилник за стручно оспособува-
ње, проверки, дозволи и овластувања
на пилоти на едрилици.......................... 108/22

2847. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на
персоналот кој врши работи во врска
со утврдување на условите на летот и
со постапките за подготвување на ле-
тот (flight dispatcher).................. 108/70

2882. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволите и овластувањата
на пилотите на ултралесните летала
(микролесните) и моторизираните
крила....................................................... 112/6

2896. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на
пилоти на авиони................................... 113/18

3600. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот на
обележување на површините за ма-
неврирање, платформите и други по-
вршини на аеродром односно лета-
лиште...................................................... 148/89

3601. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за услови и
начин на давање на аеродромски ус-
луги од страна на службите за прифа-
ќање и испраќање на воздухоплови,
патници, багаж, стока и пошта и
снабдување на воздухопловите со го-
риво и мазиво ....................................... 148/90

3618. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот на
користење, одржување и контролира-
ње на површините за маневрирање,
платформите, објектите, инсталации-
те, уредите и опремата на аеродромот 149/6

3656. Правилник за стручно оспособува-
ње, проверки и уверенија за стручна
оспособеност на кабински персонал
во воздухоплов..................................... 150/23

3876. Правилник за начинот и правилата
на летање со едрилици.......................... 162/21

3927. Правилник за начинот на поставува-
ње, одржување и заштита на технич-
ките средства, уреди и опрема за да-
вање на услуги на воздухопловна на-
вигација ............................................... 165/22

  
 АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ   

КОМУНИКАЦИИ НА РМ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1647. Правилник за  дополнување на Пра-

вилникот за доделување на броеви и
серии на броеви од планот за нумера-
ција…………………………………….. 59/56
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1648. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за утврдување на методот за
пресметување на годишниот надоме-
сток за користење на доделени брое-
ви и серии на броеви од Планот за ну-
мерација на јавните комуникациски
мрежи и услуги на Република Маке-
донија...................................................... 59/56

1649. План за изменување и дополнување
на Планот за нумерација на јавните
комуникациски мрежи и услуги на
Република Македонија.......................... 59/56

1864. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за технички-
те, употребните и другите услови за
одредени типови на електронски ко-
муникациски мрежи и електронска
комуникациска инфраструктура, при-
дружни инфраструктурни капацитети
и средства............................................... 68/17

2104. Правилник за начинот и постапката
за регулирање на малопродажните це-
ни на оператор со значителна пазарна
моќ..........................................................

77/52

2294. Исправка на Правилникот за начи-
нот и постапката за регулирање на
малопродажните цени на оператор со
значителна пазарна моќ донесен од
Агенцијата за електронски комуника-
ции....................................................... 87/67

2219. Одлука за распишување на јавен тен-
дер за доделување на одобрение за
користење на радиофреквенции од
радиофреквенцискиот опсег 1720-
1730/1815-1825 MHZ.............................. 84/38

2325. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за видот и со-
држината на податоците кои операто-
рите на јавни комуникациски мрежи
и/или давателите на јавни комуника-
циски услуги се должни да ги објават
во врска со општите услови за при-
стап и користење, цените и тарифите
и параметрите за квалитет на јавните
комуникациски услуги.......................... 89/10

2421. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за содржината и формата на
жигот за запечатување  на простории-
те и/или комуникациските средства… 92/13

2422. Правилник за формата и содржината
на службената легитимација на Инс-
пекторот за електронски  комуника-
ции и  начинот на нејзиното издавање
и одземање………………………….. 92/13

2656. Одлука за распишување на јавен тен-
дер со јавно наддавање за доделување
на одобрение за користење на радио-
фреквенции од радиофреквенцискиот
опсег 811-821/852-862 MHZ................. 101/23

2657. Одлука за распишување на јавен тен-
дер за доделување на одобрение за
користење на радиофреквенции од
радиофреквенцискиот опсег 470-790
MHZ…………………………………… 101/25

2658. Правилник за начинот на пренос на
смс пораки кои се однесуваат на за-
штитата, унапредувањето и промови-
рањето на националното и културно-
то богатство и туризмот во  Републи-
ка Македонија........................................ 101/27

2865. Одлука за изменување на Одлуката
за распишување на јавен тендер за до-
делување на одобрение за користење
на радиофреквенции од радиофре-
квенцискиот опсег 470-790 MHZ......... 111/55

2956. Одлука за распишување на јавен тен-
дер  за доделување на одобрение за
користење на радиофреквенции од
радиофреквенцискиот опсег 811-
821/852-862 MHZ................................... 117/14

3065. Правилник за начинот и постапката
за вршење на контрола и мерење на
параметрите за квалитет на јавните
електронски комуникациски услуги.... 124/25

3066. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за видот и со-
држината на податоците кои операто-
рите на јавни комуникациски мрежи
и/или давателите на јавни комуника-
циски услуги се должни да ги објават
во врска со општите услови за при-
стап и користење, цените и тарифите
и параметрите за квалитет на јавните
комуникациски услуги.......................... 124/29

3235. Правилник за обезбедување на тер-
минирани и/или преносни сегменти
на изнајмени линии………………… 132/65

3236. Правилник за обезбедување на бит-
стрим пристап и препродажба на бит-
стрим услуга…………………………... 132/71

3337. Правилник за обезбедување на ми-
нимален пакет на изнајмени линии..... 134/54

3726. Правилник за утврдување на формата
и содржината на барањето  за доделува-
ње на броеви и серии на броеви, пода-
тоците што се приложуваат кон бара-
њето  како  и начинот и постапката за
доделување на броеви и серии на бро-
еви од Планот за нумерација............... 154/20

  
 АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
307. Одлука за определување на вредност

на поенот за пресметување на Годиш-
ниот надоместок  за 2012 година......... 10/2

  
 АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА 

НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРА-
НО ПЕНЗИСКО-ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

59. Одлука за висината на месечниот на-
домест што го наплатува Агенцијата
за супервизија на капитално финанси-
рано пензиско осигурување од пензи-
ските друштва за 2012 година.............. 2/21
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528. Годишен финансиски план за 2012
година на Агенција за супервизија на
капитално финансирано пензиско
осигурување.......................................... 16/50

880. Правилник за измена на Правилни-
кот за формата и содржината на фи-
нансиските извештаи на пензиско
друштво.................................................. 30/76

3067. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот и постап-
ката на маркетинг на пензиски фон-
дови......................................................... 124/39

3396. Правилник за измена на Правилни-
кот за начинот и постапката на пре-
нос на средствата во случај на инва-
лидност или смрт на член и времено
распределен осигуреник во задолжи-
телен пензиски фонд и пренос на
средствата на член и времено распре-
делен осигуреник кој го отповикал
утврдениот статус.................................. 140/3

  
 АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА 

НА ОСИГУРУВАЊЕ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
119. Правилник за минималната содржи-

на на евиденцијата и начинот на при-
јавa, резервација и ликвидација на
штети од страна на друштвата за оси-
гурување................................................. 4/66

160. Решение за издавање  дозвола за  вр-
шење работи на застапување во оси-
гурувањето............................................. 5/43

602. Тарифник  за изменување и допол-
нување на Тарифникот за содржината
и висината на надоместоците и давач-
ките што ги наплатува Агенцијата за
супервизија на осигурување и роко-
вите за уплата......................................... 20/7

798. Решение за издавање дозвола за за
вршење на осигурително брокерски
работи..................................................... 24/57

1237. Правилник за формата и содржината
на дополнителните финансиски изве-
штаи на друштвата за осигурување
и/или реосигурување............................. 44/83

1307. Правилник за содржината на редов-
ните известувања кои друштвата за
осигурување и/или реосигурување и
други лица ги доставуваат до Агенци-
јата за супервизија на осигурување
согласно Законот за супервизија на
осигурување…………………………... 47/84

1612. Правилник за содржината на изве-
штаите кои друштвата за застапување
во осигурување, осигурително бро-
керските друштва и банките ги под-
несуваат до Агенцијата за супервизи-
ја на осигурување и крајни рокови и
начини на поднесување на истите....... 56/56

1613. Решение за издавање дозвола за вр-
шење на осигурително брокерски ра-
боти......................................................... 56/67

2423. Решение за издавање дозвола  за вр-
шење на осигурително брокерски ра-
боти……………………………………. 92/15

2424. Решение за издавање дозвола за вр-
шење работи на застапување во оси-
гурувањето……………………………. 92/16

2463. Решение за издавање на дозвола за
работа како овластен актуар................. 95/119

2688. Решение за издавање на дозвола за
работа како овластен актуар................. 103/27

2689. Правилник за потребната докумен-
тација која се доставува кон барањето
за добивање дозволи согласно Зако-
нот за супервизија на осигурување...... 103/27

2957. Решение за издавање дозвола за вр-
шење работи на застапување во оси-
гурување................................................. 117/15

3508. Решение за издавање дозвола за вр-
шење осигурително брокерски работи 146/63

3906. Правилник  за начинот, постапката и
документацијата потребна за добива-
ње согласности од страна на агенција-
та за супервизија на осигурување сог-
ласно Законот за супервизија на оси-
гурување ............................................... 164/17

  
 АГЕНЦИЈА ЗА  

АДМИНИСТРАЦИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
118. Деловник за изменување и дополнува-

ње на Деловникот за начинот на рабо-
та на Комисијата на агенцијата за ад-
министрација, за решавање во втор
степен по жалби и приговори на др-
жавните  службеници и Комисијата на
агенцијата за администрација, за реша-
вање во втор степен по жалби и приго-
вори на јавните службеници.................. 4/65

  
 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр. Бр./стр.
895. Правилник за изменување на Правил-

никот за обука, преквалификација или
доквалификација на невработените и
други лица................................................ 31/17

2966. Статутарна одлука за изменување на
Статутот на Агенцијата за вработува-
ње на Република Македонија................. 118/10

  
 АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА 

ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
3338. Правилник за формата и содржината

на образецот на барањето и упатство-
то за пополнување на барањето за из-
давање на дозволата, анексот за фи-
нансиско покритие за одговорност од
вршење дејност, формата и содржи-
ната на образецот на дозволата, како
и формата, содржината и начинот на
водење на регистарот на издадени
дозволи за вршење на јавен желез-
нички превоз......................................... 134/60
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3339. Правилник за формата, содржината
и начинот на издавање и одземање на
службената легитимација на овласте-
ното лице  за вршење контрола............ 134/73

3340. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето и упатство-
то за пополнување на барањето за из-
давање на дозволата за вршење на
превоз за сопствени потреби, анексот
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содржината на образецот на дозвола-
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во Охрид ................................................ 15/139
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на Република Македонија...................... 15/139

603. Одлука од Советот на Јавните обви-
нители на Република Македонија........ 20/8

931. Одлука од Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија............. 32/16

1031. Одлука за избор на јавни обвинители
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1032. Оглас за избор на три Јавни обвините-
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за организиран криминал и корупција.. 36/159

1235. Одлука од Советот на Јавни обвини-
тели на Република Македонија............ 44/81

1544. Одлука за избор на  јавни обвинители
во Вишите јавни обвинителства, Ос-
новни јавни обвинители на Основните
јавни обвинителства и јавни обвините-
ли во Основните јавни обвинителства.. 54/55

2014. Исправка................................................ 74/48
1545. Одлука за избор на јавни обвинители

во Основните јавни обвинителства без 
ограничување на траење на мандатот... 54/55

1546. Одлука од Советот на јавните обвини-
тели........................................................... 54/55

1547. Оглас од Советот на јавните обвини-
тели.......................................................... 54/56
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на Република Македонија...................... 60/53

1694. Одлука за избор на јавни обвинители
во Основното јавно обвинителство за 
гонење на организиран криминал и ко-
рупција..................................................... 60/53

1778. Одлука за престанок на мандатот
член на Советот на јавните обвините-
ли на Република  Македонија……........ 62/11

1779. Оглас од Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија………. 62/11

1865. Одлука за избор на Јавни обвинители
во Основното јавно обвинителство
Скопје..................................................... 68/19

1982. Одлука за избор на јавни обвинители
во Основното јавно обвинителство
Скопје..................................................... 70/20

2105. Одлука од Советот на Јавни обвини-
тели на Република Македонија............ 77/55

2106. Оглас од Советот на Јавни обвините-
ли на Република Македонија................ 77/56

2478. Одлука од Советот на јавните обвини-
тели  на Република Македонија............ 96/4

2479. Оглас од Советот на јавните обвини-
тели  на Република Македонија............ 96/4

2635. Одлука за престанок на функцијата
член на Советот на јавните обвините-
ли на Република Македонија................ 100/71

2636. Одлука од Советот на јавните обвини-
тели.......................................................... 100/71

2637. Оглас од Советот на јавните обвини-
тели........................................................... 100/71

3125. Одлука за избор на претседател на 
Советот на јавните обвинители на Ре-
публика Македонија.............................. 127/124

3126. Одлука за избор на заменик претседа-
тел на Советот на јавните обвинители
на Република Македонија............ 127/124

3139. Оглас од Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија............ 128/6

3402. Одлука за избор на  Виш јавен обви-
нител на Вишото јавно обвинителство
Гостивар и јавни обвинители во Ос-
новното јавно обвинителство за гоне-
ње на организиран криминал и коруп-
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3502. Одлука од Советот на јавните обвини-
тели ...................................................... . 145/40
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испит во Академијата за судии и јав-
ни обвинители........................................ 60/53
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ја со сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и  горива за транспорт –
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од 2012 година....................................... 13/19
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Тарифниот систем за продажба на
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цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата..... 14/27

497. Одлука за утврдување на продажна
цена на природен гас за тарифни по-
трошувачи приклучени на системот
за дистрибуција на природен гас во
технолошко-индустриска развојна зо-
на-Скопје за месец јануари 2012 годи-
на............................................................. 15/140

584. Правилник за повластени произво-
дители на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија.................. 18/84

604. Одлука за утврдување на продажна
цена на природен гас за месец февру-
ари од 2012 година................................ 20/8
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вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија........... 20/8

606. Одлука за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност тргови-
ја со електрична енергија...................... 20/11

607. Одлука за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија........... 20/14

608. Одлука за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија........... 20/16

609. Одлука за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија........... 20/18
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дина..................................................... 24/57
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Скопје..................................................... 27/37

844. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата..... 28/32

845. Решение за стекнување на привремен
статус на повластен производител на
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електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија.............. 28/34
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дистрибуција на електрична енергија
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цени на одделни нафтени деривати
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обновливи извори на енергија.............. 35/8

982. Решение за стекнување на привремен
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