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27/5

27/5

27/5

53/2

53/2

53/2

53/2

53/3

53/3

53/3

53/3

57/2

Страна 14

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

1269. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на
Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР АЛТЕА........................
1472. Одлука за испраќање на припадник
на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција
на Обединетите Нации, УНИФИЛ во
Либан......................................................
1513. Одлука за одобрување на Годишниот
извештај за работа за 2012 година на
Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор ....................................
1774. Одлука за избор на членови на Владата на Република Македонија ..........
1952. Исправка............................................
1775. Одлука за именување на заменик на
министерoт за локална самоуправа ...
1776. Одлука за верификација на мандатот
на пратениците во Собранието на Република Македонија ...........................
1777. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на претседатели, заменици
на претседателите, членови и нивни
заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија ........
1778. Одлука за изменување на Одлуката
за основање на пратенички групи на
Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на
други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките
групи на Собранието на Република
Македонија за соработка со парламентите на други држави ...................
1779. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на членови на Комитетот за
односи меѓу заедниците .....................
1780. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на претседател, заменик на
претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија ....
1781. Одлука за изменување на Одлуката
за именување на претседател, потпретседател, членови и заменицичленови на Националниот совет за
евроинтеграции ...................................
1782. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на претседател, членови и
заменици - членови на Советот на
Собранискиот канал ...........................
1783. Одлука за изменување на Одлуката
за утврдување на Составот на делегацијата на Собранието на Република
Македонија
во
Интерпарламентарната унија (ИПУ) ...........................

57/2

69/57

70/13
79/117
85/2
79/117

79/118

79/118

79/119

79/119

79/119

79/120

79/120

79/120

1784. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици – членови на Делегацијата на Собранието
на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.............................
1785. Одлука за изменување на Одлуката
за разрешување и избор на претседател и членови на Советот за научно-културните средби „Десет дена
Крушевска република“ ........................
1786. Одлука за објавување јавен конкурс
за избор на член на Комисијата за
заштита на правото на слободен
пристап до информации од јавен карактер ....................................................
2131. Одлука за престанок на мандат на
член на Советот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија....
2492. Одлука за именување на член на Советот на експерти на Агенцијата за
супервизија на осигурување ...............
2493. Одлука за избор на заменици на народниот правобранител .......................
2494. Одлука за користење на средствата
од концесискиот надоместок за користење на аеродромите во Република Македонија за 2012 година ............
2495. Одлука за давање согласност на
Предлог за изменување на Годишниот финансиски план на Агенцијата за
цивилно воздухопловство за 2013 година .......................................................
2496. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во
Скопје ...................................................
2840. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на претседатели, заменици
на претседателите, членови и нивни
заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија ..............
2841. Одлука за изменување на Одлуката
за основање на пратенички групи на
Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на
други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи
на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на
други држави........................................
2842. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на членови на Комитетот за
односи меѓу заедниците ......................
2843. Одлука за изменување на Одлуката
за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции................................................

79/120

79/121

79/121

90/2

104/18
104/18

104/19

104/19

104/19

119/57

119/57

119/58

119/58

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2844. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на шеф, членови и заменици-членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија
во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ) ..................
119/58
2845. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици-членови на
Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација ................................................
119/59
2846. Одлука за разрешување и именување
на претседател и членови на Одборот
за доделување на државната награда
„Мито Хаџи Василев Јасмин“ ............
119/59
2847. Одлука за разрешување и именување
на член на Советот за статистика на
Република Македонија .......................
119/59
2869. Одлука за објавување јавен конкурс
за именување на претседател и членови на Државната комисија за жалби по јавни набавки ............................
121/4
3249. Одлука за избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија
133/2
3465. Одлука за престанок на мандатот за
членови на Советот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија........................................................
144/2
3567. Одлука за огласување избор на претседател на Државната изборна комисија .......................................................
150/2
3852. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на Република Македонија ...
162/2
3853. Одлука за избор на претседател на
Државната изборна комисија .............
162/2
3854. Одлука за именување на претседател и членови на Државната комисија
за жалби по јавни набавки ..................
162/2
3855. Одлука за именување на членови на
Комисијата за електронски комуникации ....................................................
162/2
3856. Одлука за избор на член на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво .........................
162/3
3857. Одлука за разрешување и именување
на претседател и членови на Одборот
за доделување на државната награда
" 8 Септември" ....................................
162/3
3858. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот "Гоце Делчев" во Штип ............
162/3
3994. Одлука за објавување јавен конкурс
за избор на заменик на претседателот
на Комисијата за заштита на правото
на слободен пристап до информации
од јавен карактер ................................. 164/143

Страна 15

3995. Одлука за објавување јавен конкурс
за именување членови на Државната
комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен ............................... 164/144
4369. Одлука за испраќање на припадпици
на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција
во Авганистан во состав на меѓународните сили за безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ ............
181/2
4370. Одлука за избор на член на Судскиот
совет на Република Македонија .........
181/3
4411. Одлука за објавување јавен конкурс
за именување член на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос
во втор степен ......................................
182/2
4412. Одлука за објавување оглас за избор
на членови на Комисијата за верификација на фактите ................................
182/2

РЕШЕНИЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
264. Решение за распишување на избори
за членови на советите на општините
и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на градот Скопје...............
7/2

ОГЛАСИ
Рег. бр.
Бр./стр.
265. Оглас за избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што го избира Собранието на Република Македонија......
7/2
2696. Оглас за избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија што
ги избира Собранието на Република
Македонија ...........................................
112/2

ДЕЛОВНИК
Рег.бр.
Бр./стр.
729. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот на Собранието
на Република Македонија.................... 23/146
1218. Деловник на Собранието на Република Македонија (Пречистен текст) ..
54/62

ПРОГРАМИ
Рег. бр.
Бр./стр.
3250. Програма за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и
истакнати личности за 2013 година..
133/2
4658. Измена на водостопанската основа
на Република Македонија од 1968 година за Акумулацијата Бучин..........
188/84

СТРАТЕГИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
594. Национална стратегија за развој на
културата за период 2013-2017...........
15/48

Страна 16

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

811. Стратегија за родова еднаквост
2013-2020 .............................................

27/6

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
297. Закон за здравствената заштита
(Пречистен текст)..................................
10/2
774. Закон за личната карта (Пречистен
текст) ...................................................
25/16
794. Закон за исплата на платите во Република Македонија (Пречистен
текст)......................................................
26/48
843. Закон за евиденциите од областа на
трудот (Пречистен текст).............
31/4
1198. Закон за безбедност и здравје при работа (Пречистен текст) .......................
53/4
1199. Закон за пензиското и инвалидското
осигурување (Пречистен текст)...........
53/16
1215. Закон за азил и привремена заштита
(Пречистен текст)................................
54/2
1216. Закон за работните односи (Пречистен текст) .............................................
54/14
1217. Закон за инвалидски организации
(Пречистен текст)................................
54/57
1307. Закон за градежно земјиште (Пречистен текст) .......................................
59/2
1438. Закон за воздухопловство („Службен
весник на Република Македонија“
број 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12,
80/12 и 155/12) (Пречистен текст) .....
68/3
1514. Закон за просторно и урбанистичко
планирање (Пречистен текст) ............
70/14
1515. Закон за градење (Пречистен текст) .
70/36
2159. Закон за железничкиот систем (Пречистен текст) .......................................
91/13
3234. Закон за минерални суровини (Пречистен текст) .......................................
132/2
3542. Закон за социјална заштита (Пречистен текст) .............................................
148/74
266. Исправка на Законот за доброволно
здравствено осигурување („Службен
весник на РМ“ бр. 145/12)....................
7/2
310. Исправка на Законот за изменување
и дополнување на Законот за евиденциите од областа на трудот („Службен весник на РМ“ бр. 166/12).............
11/2
831. Исправка на Законот за еднакви
можности на жените и мажите
(„Службен весник на РМ“ бр. 6/2012)
30/2
1200. Исправка на Законот за изменување
и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр.
155/12) ..................................................
53/48
2943. Исправка на Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија“ број 18/2001)..
123/3

795. Исправка на Одлуката за именување
на член на Советот на експерти на
Агенцијата за супервизија на осигурување...................................................

26/51

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УКАЗИ
Рег. бр.
Бр./стр.
1. Указ бр. 37 од Претседателот на Република Македонија.............................
1/1
697. Указ бр. 38 од Претседателот на Република Македонија ............................
22/2
730. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединетото
кралство на Велика Британија и Северна Ирска ......................................... 23/148
731. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шпанија........................................................ 23/148
796. Указ бр. 39 од Претседателот на Република Македонија ............................
26/51
832. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Принципатот Андора.........................................
30/2
962. Указ бр. 40 од Претседателот на Република Македонија ............................
42/2
1384. Указ бр. 37 од Претседателот на Република Македонија.........................
64/2
1532. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Големото Војводство Луксембург ............................
72/9
1787. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на
Република
Македонија
во
Швајцарската конфедерација ............. 79/121
2233. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Република Србија ..........................................
93/24
2444. Указ бр. 41 од 17 јули 2013 година..
103/4
2498. Указ бр. 38 од 16 јули 2013 година ... 104/20
2499. Указ бр. 39 од 16 јули 2013 година ... 104/20
2500. Указ бр. 40 од 16 јули 2013 година ... 104/20
2501. Указ бр. 41 од 16 јули 2013 година ... 104/20
2502. Указ бр. 42 од 16 јули 2013 година ... 104/20
2503. Указ бр. 43 од 16 јули 2013 година ... 104/21
2504. Указ бр. 44 од 16 јули 2013 година ... 104/21
2505. Указ бр. 45 од 16 јули 2013 година ... 104/21
2506. Указ бр. 46 од 16 јули 2013 година ... 104/21
2507. Указ бр. 47 од 16 јули 2013 година ... 104/21
2508. Указ бр. 48 од 16 јули 2013 година ... 104/21
2509. Указ бр. 49 од 16 јули 2013 година ... 104/22
2510. Указ бр. 50 од 16 јули 2013 година ... 104/22

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2602. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Република Косово .........................................
2603. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Република Албанија ......................................
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2711. Указ бр. 43 од Претседателот на Република Македонија ...........................
2712. Указ бр. 44 од Претседателот на Република Македонија ...........................
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2718. Указ Бр. 50 од Претседателот на Република Македонија ...........................
2800. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Ирска и Република Исланд .........................................
2801. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија .......................................................
2870. Указ бр. 51 од Претседателот на Република Македонија ...........................
2996. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Комонвелтот Австралија, со седиште во Канбера .......
3066. Указ бр. 51 од Претседателот на Република Македонија ...........................
3067. Указ бр. 52 од Претседателот на Република Македонија ...........................
3624. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Кралството Данска ......................................
3663. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Државата Израел ..............................................
3664. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија, Шеф на
постојаната мисија на Република Македонија при меѓународните организации ....................................................
3665. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Индија.
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3666. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Босна и
Херцеговина .........................................
3667. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Италијанската Република ..............................
3668. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Канада .
3669. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Народна
Република Кина ...................................
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указ вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во
Арапската Република Египет..............
3671. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија при Светиот Престол ............................................
3672. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Република Полска ..........................................
3673. Указ за отповикување од должноста
вонредден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во
Кралството Шведска ...........................
3726. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Молдавија ....................................................
3894. Указ бр. 52 од 25 ноември 2013 година од Претседателот на Република
Македонија ...........................................
3895. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Косово .......................................................
4482. Указ од Претседателот на Република
Македонија ...........................................
4539. Указ од Претседателот на Република
Македонија ...........................................
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2518. Одлука од Претседателот на Република Македонија .................................
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лица по повод 2-ри Август 2013 година - Националниот празник на Република Македонија .................................
2871. Одлука од Претседателот на Република Македонија .................................
3416. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот на
претседателот на Република Македонија .......................................................
3425. Одлука за помилување на осудени
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лица по повод Новата 2014 година ....

104/23
104/23
104/23
104/24
104/24

105/2
121/4

142/2
143/3
160/2
175/2
182/2

ВЛАДА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УРЕДБИ
Рег. бр.
Бр./стр.
7. Уредба за изменување на Уредбата за
спроведување на Царинскиот закон....
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31. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за висината на цената
на градежното земјиште сопственост
на Република Македонија и висината
на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп.......................................
3/2
40. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки
супстанции во амбиентниот воздух и
прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности,
маргини на толеранција за гранична
вредност, целни вредности и долгорочни цели.............................................
4/9
165. Уредба за изменување на Уредбата за
издатоците за службени патувања и
селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци......................
5/4
166. Уредба за поблиските критериуми за
директни плаќања, корисниците на
средствата, максималните износи и
начинот на директните плаќања за
2013 година............................................
5/4

167. Уредба за вооружувањето и опремата
на припадниците на судската полиција..............................................................
168. Уредба за употреба на огнено оружје,
гумена палка и други средства на
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на судската полиција ...........................
169. Уредба за ознаките за звањата и униформата на припадниците на судската полиција.............................................
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на припадниците на судската полиција..............................................................
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172. Уредба за материјалното работење со
предметите на вооружувањето и посебната лична опрема на припадниците на судската полиција...................
173. Уредба за внатрешните односи во
судската полиција.................................
222. Уредба за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на
техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.....................
849. Уредба за содржината и начинот на
спроведување на јавниот повик за вршење активности од јавен интерес од
областа на здравствената заштита на
животните.............................................
850. Уредба за начинот на спроведување
на постапката на преструктуирање на
објектите и операторите со храна од
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активностите на постепено унапредување на објектите кои не се во сообразност со прописите за безбедност
на храна и ветеринарно здравство.......
887. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мерките и процедурите за олеснување во цивилното
воздухопловство ..................................
888. Уредба за начинот, организацијата и
субјектите на потрага и спасување на
воздухоплов ........................................
906. Уредба за посебните услови, начинот
и постапката за добивање на одобрение за летање ........................................
976. Уредба за начинот на утврдувањето
на неповолниот климатски настан,
настанатата штета, пресметувањето
на загубата на приходот, пресметката
на штетата, постапката за исплатата
на помошта ...........................................
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1093. Уредба за воспоставување и начин на
користење на информацискиот систем за обработка на податоците во
електронски облик и електронски
потпис во регистарот на типски и
единечно одобрени возила системи,
составни делови и самостојни технички единици и опрема за возила на
Министерството за економија – Биро
за метрологија .....................................
1252. Уредба за повластени тарифи за
електрична енергија..............................
1324. Уредба за видот, начинот, обемот и
ценовникот на здравствените прегледи на вработените ...............................
1407. Уредба за мрежа на медицина на трудот ........................................................
1408. Уредба за дополнување на Уредбата
за применување на регулативите на
Комисијата на Европските заедници
за распоредување на одредени стоки
во комбинираната номенклатура (*).
1635. Уредба за минималните технички
стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), функционалноста
на софтверот за електронското јавно
наддавање, начинот на користење на
истиот и висината на надоместокот за
користење на електронскиот систем
за јавно наддавање ..............................
1817. Уредба за изменување и дополнување на Уредбатa за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој .........
1847. Уредба за воспоставување и начин на
користење на информацискиот систем за спроведување на постапката
за издавање на одобрение за градење
по електронски пат .............................
1975. Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и
додатоци на плати за вработенитe во
територијалните противпожарни единици за 2014 година ............................
1999. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба
на блок дотации од областа на културата во 2014 година.............................
2000. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2013 година ...............................
2211. Уредба за изменување на Уредбата за
спроведување на Царинскиот закон....
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2264. Уредба за изменување на Уредбата за
условите и начинот на користење на
услугите што ги врши Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија...............
2265. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска
поддршка за мерките за рурален развој финансирани од компонента V –
ИПАРД од инструментот за претпристапна помош ИПА .......................
2546. Уредба за составот, начинот на учество, како и начинот на номинирање
на претставниците во Советите за управување со подрачјата на речните
сливови и Советот за управување со
делови од подрачјето на речен слив,
како и начинот на работа ....................
2639. Уредба за условите и постапката за
доделување на регионална помош(*).
2872. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2013 година ...............................
2944. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на
искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока ......................
3010. Уредба за минималните технички
стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање.......................
3088. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2014 година .......................................................
3089. Уредба за содржината на Годишната
програма за продажба на земјоделско
земјиште во државна сопственост......
3235. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на давање
на услугите на воздухопловна навигација како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење
3466. Исправка............................................
3319. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставувањето
и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при постапки за увоз,
извоз и транзит.....................................
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3320. Уредба за минималните технички
стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање ........................
3365. Уредба за изменување на Уредбата за
поблиските критериуми за директни
плаќања, корисниците на средствата,
максималните износи и начинот на
директните плаќања за 2013 година...
3417. Уредба за изменување на Уредбата за
висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп............
3426. Уредба за начин на распределба на
бесплатно отстапена стока од државен орган и образец на извештај за
бесплатно отстапена стока на страна
на државен орган.................................
3427. Уредба за критериумите и условите
за прогласување на кризна состојба
во снабдувањето со природен гас, начинот на снабдување со природен гас
во овие услови, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба,
како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на
енергетски дејности...........................
3598. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставување и
начин на користење на информацискиот систем за спроведување на постапката за издавање на одобрение за
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Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Централен регистар на Република Македонија за
2013 година............................................
Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија сол ХИДРОПАУЕР
ДООЕЛ Скопје......................................
Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија сол ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје.................................
Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија сол ХИДРОПАУЕР
ДООЕЛ Скопје......................................
Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија сол ХИДРОПАУЕР
ДООЕЛ Скопје......................................
Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – оникс и травертин на Друштво за производство,
трговија и услуги МИП-МАРФИЛ
увоз-извоз ДОО Прилеп на локалитетот „Декова Дабица“ с. Бешиште,
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Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина–варовник на Цементарница УСЈЕ АД Скопје на локалитетот „с. Чегране“ општина Гостивар и општина Брвеница......................
Одлука за престанок на користење
на недвижна ствар-земјиште од Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење за Републиката...............................................
Одлука за престанок на користење
на недвижна ствар - земјиште од Завод за станбена и комунална изградба.............................................................
Одлука за престанок на користење
на недвижна ствар - земјиште од Министерство за одбрана..........................
Одлука за престанок на користење
на недвижна ствар - земјиште од војна пошта.................................................
Одлука за изменување на Одлуката
за формирање на Комисија за изработување на Граѓански законик на Република Македонија.............................
Одлука за давање согласност на Годишната програма co финансиски
план на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони за 2013
година.....................................................
Одлука за основање на Национална
установа – филмски центар „Вардар
филм – Македонија“ Скопје................
Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движни ствари
на АД „Македонски енергетски ресурси“.....................................................
Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Министерство за правда-управа за извршување на санкциите............................
Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
експлоатација на минерална суровина
– манган на Акционерското друштво
Тајмиште производство, преработка,
промет и услуги Кичево на локалитетот “Стогово“- општина Дебарца,
општина Другово, општина Дебар и
општина Струга.....................................
Одлука за пренесување на правото за
градење за изградба на објект од јавен интерес............................................
Одлука за одобрување на Годишниот
финансиски план за 2013 година на
акционерското друштво во државна
сопственост за вршење на дејноста
давање услуги во воздухопловната
навигација М-НАВ АД Скопје............
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175. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување проект за инфраструктура за изградба
110 КВ далновод од ТС 20/110 КВ во
ПВЕ Богданци, до ТС 110/35/10 КВ
Валандово, КО Валандово вон г.р.
КО Богданци вон г.р. и КО Казандол..
176. Одлука за задолжување на општина
Центар со долгорочен девизен кредит
кај Комерцијална банка АД Скопје.....
177. Одлука за распределба на средства
за изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со
пречистителна станица станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем
за снабдување со вода за пиење за
дел од населените места во општина
Сопиште-регионален водовод Патишка Река.................................................
178. Одлука за распределба на средства
за изградба/реконструкција на мостови во општините Брвеница, Градско,
Јегуновце Кратово.................................
179. Одлука за распределба на средства
за: Проектот „Водовод и канализација на општините фаза 1“, изградба на
фекална канализација во населено
место Беловиште во општина Гостивар и населено место Милетино во
општина Брвеница и изработка на
техничка документација за фекална
канализација во населено место Сирково во општина Росоман....................
180. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени
предмети на Министерството за труд
и социјална политика............................
181. Одлука за престанување со работа на
Националната установа филмски центар „Вардар филм“- Скопје..................
182. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движнa ствар на
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести – Скопје...........................................
183. Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоковните
резерви, без надомест...........................
184. Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоковните
резерви, без надомест...........................
185. Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоковните
резерви, без надомест..........................
186. Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоковните
резерви, без надомест...........................
187. Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоковните
резерви, без надомест...........................
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188. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за
2013 година на ЈП ХС „Злетовица”Пробиштип............................................
189. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на трговското
Друштво за земјоделие, производство
промет и услуги СИН-ФИ ДООЕЛ
Куманово на локалитетот „с.Младо
Нагоричане“, општина Старо Нагоричане.........................................................
190. Одлука за висината на дополнителната премија за издавање на меѓународни зелени карти...............................
191. Одлука за давање на согласност за
давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија
ЕМК ДООЕЛ мали хидроелектрани
Скопје.....................................................
192. Одлука за давање на согласност за
давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија
ЕМК ДООЕЛ мали хидроелектрани
Скопје.....................................................
193. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште во
сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје................
194. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Државно специјално училиште
„Искра“ – Штип.....................................
195. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Кавадарци........................
196. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и млади „Топанско поле"-Скопје...
197. Одлука за распишување на јавен повик за давањето на дивечот во ловиштата на концесија во ловните реони
Македонски Брод, Берово, Прилеп,
Тетово, Велес, Свети Николе и Радовиш.........................................................
198. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за г.р.п.л. 1.2. со намена
хотелски комплекс б5, во КО Порој,
општина Тетово...................................
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199. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистичкa планска документација за
изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар на регионален
пат P 2133 во КО Слупчане вон г.р,
општина Липково..................................
200. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за одобрување на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на производни
објекти КО Прдејци, општина Гевгелија..........................................................
201. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и
незагадувачка индустрија (погон за
производство на лим) КО Прилеп,
општина Прилеп....................................
202. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување.......
203. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на недвижна
ствар на Дирекцијата за заштита и
спасување...............................................
204. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – кварц на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги
БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
на локалитетот „Пчиња“ с. Коинце,
општина Старо Нагоричане................
205. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини.....................................
206. Одлука за давање согласност за целосен пренос на концесијата за експлоатација на минералната суровина –
мермер на локалитетот с.Беловодица,
општина Прилеп од Производноторударско и трговско друштво ГРАНИТЕ МАРБЛЕ ХАЅОПУЛОС-М,
ДОО увоз-извоз Прилеп на Друштвото за производство, промет и услуги
Лазароски Унимарбле увоз-извоз ДОО Прилеп............................................
207. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензационите фондови од
странска помош....................................
208. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на движна ствар
на Министерството за внатрешни работи........................................................
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209. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Бирото за метрологија................................................
210. Одлука за утврдување на јавни
здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува
средства за нивно целосно функционирање во 2013 година.........................
211. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа и развој
на ЈП Македонска радиодифузијаСкопје за 2013 година...........................
212. Одлука за утврдување на вредност
на бодот за платите на државните
службеници за 2013 година..................
213. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за култура.................... ......
214. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Национална установа Спомен
куќа на Тодор Проески во Крушево....
215. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за
2013 година на Јавното претпријатие
за стопанисување со пасишта-Скопје.
223. Одлука за отворање на почесен конзулат на Република Молдавија во Република Македонија, со седиште во
Скопје.....................................................
224. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Молдавија во Република Македонија, со седиште во Скопје...............
225. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во
Република Австрија, со седиште во
Линц.......................................................
226. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Молдавија во Република Македонија, со седиште во Струмица.........
227. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Молдавија во Република Македонија, со седиште во
Струмица...............................................
228. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во
Република Турција, со седиште во
Ескишехир.............................................
229. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во
САД, со седиште во Њујорк.................
230. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во
Република Австрија, со седиште во
Салзбург.................................................
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290. Одлука за давање согласност на Статутот на Jавното претпријатие за државни патишта......................................
311. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работење за
2013 година на Агенцијата за планирање на просторот - Скопје.................
312. Одлука за давање согласност на Годишниот финансиски план за 2013
година на Агенцијата за планирање
на просторот - Скопје ..........................
313. Одлука за дополнување на Одлуката
за определување на видови на стока
кои се предмет на постапување на царинските органи на определени гранични премини.....................................
314. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за внатрешни работи ...........................................................
315. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за внатрешни работи ..
316. Одлукa за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија........................................................
317. Одлукa за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за економија ...........
318. Одлукa за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за образование и наука .........................................................
319. Одлукa за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
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1884. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за
аквакултура КО Доленци, општина
Демир Хисар........................................
1885. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за гр.пл. co намена лесна и
незагадувачка индустрија Г2 вo КО
Тетово вон-град, општина Тетово .....
1886. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски
комплекс, КО Добри Дол, општина
Сопиште ...............................................
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1887. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена нa земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти co
намена Б1-мали комерцијални и деловни намени вo КО Корошишта Џепин, општина Струга........................
1888. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место
за изградба на Стопански комплекс за
производство, дистрибуција-откупен
центар за откуп, примарна и финална
обработка на земјоделски производи
КО Градошорци општина Василево…
1889. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Базна станица СКО 5214 КО Кадино, општина
Илинден ................................................
1890. Одлукa за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место
за изградба на „Стопански комплексвинарија“, КО Ѓопчели, општина Дојран .........................................................
1891. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација, за изградба Г2-лесна незагадувачка индустрија (објекти за мало стопанство), КО Свети Николе,
општина Свети Николе.......................
1892. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Хотелски
комплекс во КО Урвич општина Боговиње...................................................
1893. Одлукa за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка Урбанистички план вон населено место за
изградба на објекти co класа Б2 „Големи трговски единици" КО Струга,
општина Струга ...................................
1894. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Урбанистички план вон населено
место за стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта во
КО Каменица и КО Луковица, општина Македонска Каменица .............
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1895. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела П.1.1
со намена хотелски комплекс Б5 КО
Порој-вон г.р., Општина Тетово ........
1896. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија КО Маџари, општина Гази Баба-Скопје .......
1897. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба комерцијален
објект (класа на намени Б1-мали комерцијални единици) КО Радолишта,
општина Струга...................................
1898. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Урбанистички план вон населено
место (Стопански комплекс – Винарија) во КО Сретеново, општина Дојран .......................................................
1899. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација Г2 – Лесна индустрија, општина Росоман ....................................
1900. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на 10/0,4 kW
трафостаница, КО Раштани, општина
Битола ..................................................
1901. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс за преработка на дрво-пилана, КО Ратево, општина Берово .....
1902. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на
Локална урбанистичка планска документација вон населено место за
Гр.Пл.1 со намена стоваришта со
пропратни објекти – Г4 КО Тетово –
вон г.р., општина Тетово...................
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1903. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за намена Г-2 лесна индустрија (фарма за кокошки) во КО Теново вон град, општина Брвеница ......
1904. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистички план вон населено место
за изградба Стопански комплекс
„Лесна незагадувачка индустрија и
комунална
супраструктура”
КО
Спанчево вон г.р. и КО Спанчево, општина Чешиново - Облешево .............
1905. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за времено сместување викенд куќи А-4 инфраструктура- е,
заштитно зеленило д-2 во КО Сараќино, општина Тетово .........................
1906. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација со намена Г-2 лесна и незагадувачка индустрија, КО Брвеница
вон-гр, општина Брвеница ..................
1907. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација со намена Д3-спорт и рекреација и пропратни објекти, Д2-заштитно зеленило и Е2-комунална супраструктура КО Челопек вон-гр општина Брвеница ...................................
1908. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија-vls-9078Тиквешко езеро КО Ресава општина
Кавадарци .............................................
1909. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на лесна незагадувачка индустрија Г2 и сервиси Г3
КО Боговиње, општина Боговиње......
1910. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистички план за село Мислешево,
општина Струга ...................................
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1911. Одлука за давање согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација вон населено место за изградба на хотелски комплекс (класа
на намени Б 5) КО Урвич, општина
Боговиње ..............................................
1912. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и
незагадувачка индустрија, КО Трубарево, општина Гази Баба ....................
1913. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за Гр.пл.1.1 со намена сервис и мало стопанство КО Тетово
вон-Гр, општина Тетово .....................
1914. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на пречистителна станица за отпадни води со
пристапен пат, КО Канатларци, општина Прилеп......................................
1915. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс за
Рибник, КО Подгорци, општина
Струга ..................................................
1916. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на пречистителна станица за отпадни води, КО
Големо Коњари 1, општина Прилеп ..
1917. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
класа на намена Е-2 комунална супраструктура, производство на електрична енергија од ѓубриво КО Требош, општина Желино ........................
1918. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс со
намена Г2-лесна индустрија, фарма
за кокошки и преработка на месо од
живина КО Требош, општина Желино.................................................... ...
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1919. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација , Г2-лесна и незагадувачка
индустрија (градби за производство и
преработка на масла и масти), општина Чучер Сандево...............................
1920. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за одобрување на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс за производство на челични
конструкции КО Младо Нагоричане
општина Старо Нагоричане.............
1921. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД), за изградба на мала хидроцентрала „Голема Илинска“,
КО Големо Илино, општина Демир
Хисар ....................................................
1922. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СКО 5218
КО Блаце Кале, општина Чучер Сандево .................................................
1923. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на хала за откуп и обработка на земјоделски производи, КО Паликура, општина Росоман ........................................................
1924. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс за
лесна индустрија КО Глуво - Бразда,
општина Чучер - Сандево……………
1925. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација вон населено место за Гр.
Пл. со намена лесна и незагадувачка
индустрија Г2 –со компатибилни Б1,
Б2, Д2, Д4, Г4 И Г3КО Тетово вонград, општина Тетово........................
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1926. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна
индустрија, КО Тетово вон град, општина Тетово.......................................
1927. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за Гр.пл.1.1 со намена Г2лесна индустрија КО Тетово, општина Тетово..............................................
1928. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за изградба на oбјекти од
класа Б-Комерцијални и деловни намени КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево .........................................
1929. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документациjа, за изградба Стопански
комплекс- „Примарна и финална преработка на земјоделски производи”
КО Облешево, општина Чешиново Облешево .............................................
1930. Одлука за давање согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација со основна намена стоваришта Г4, КО Просениково вон населено место, општина Струмица .........
1931. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација, за изградба на мала хидроелектрична централа ”Брза-Вода” со
идентификационен бр.95 со пропратни објекти на КО Ѓермо и КО Порој
вон-гр, општинаТетово……………
1932. Одлука за давање согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичкa планска документација за изградба на мали комерцијални и деловни намени со основна
класа на намена Б1-угостителство,
туризам и компатибилни класи на основна класа на намена во КО Ваташа,
општина Кавадарци…………………
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1933. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на угостителски комплекс, КО Лазаровци, општина Кичево..............................................
1934. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на далеководно
поле со командно контролен објект
КО Валандово вон гр. општина Валандово .................................................
1935. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2 - лесна и незагaдувачка индустрија КО Тетово, општина Тетово
...............................................................
1936. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација, за изградба на мала хидроелектрична централа „Брза-Вода 1”
со придружни објекти на водотекот
Брза река, бр. 96 КО Ѓермо, општина
Тетово.................................................
1937. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на производен
комплекс со намена Г-2 во КО Желино Вон ГР, општина Желино ..............
1938. Одлука за давање согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација со намена A4-времено
сместување на КО Радиовце, општина Брвеница ..........................................
1939. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за намена Г-2 лесна и незагадувачка индустрија (фарма со
пропратни објекти) за КП бр.1415,
КО Челопек, oпштина Брвеница ........
1940. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација со намена мали комерцијални објекти Б-1 КО Мала Речица,
општина Тетово ...................................

84/34

84/34

84/35

84/35

84/38

84/38

84/38

84/39

Страна 50

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

1941. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б1 - мали
комерцијални и деловни намени, КО
Голема Речица вон град, општина Тетово ......................................................
1942. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација, за изградба на мала хидроелектрична централа „Брза-Вода”
со идентификационен бр.94 со пропратни објекти на КО Ѓермо, општина
Тeтoво.................................................
1943. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс за Ладилник и преработка
на земјоделски производи, општина
Неготино ..............................................
1944. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти
(класа на намена Г3-сервиси и Г4стоваришта) КО Крстоар, општина
Битола ..................................................
1945. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка Локална урбанистичка планска документациjа, за изградба “MХЕЦ Шемница” со идентификационен бр. 267,
на р. Шемница КО Маловиште, општина Битола.......................................
1946. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација со намена Б-3 големи угостителски објекти КО Гајре, општина
Тетово ..................................................
1947. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичкa планска документација за изградба на комерцијален комплекс со големо угостителски
единици во КО Матејче вон-гр, општина Липково ....................................

84/39

84/39

84/40

84/40

84/40

84/41

84/41

1948. Одлука за давање согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски
комплекс на Г.П.1.1. КО Глуво
Бразда, општина Чучер Сандево ........
1949. Одлука за ограничување на пловидбата на пловни објекти на Охридското, Преспанското и Дојранското
Езеро .....................................................
1950. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс (класа на намена г4-стоваришта), КО Дихово вон град, општина Битола............................................
1951. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на антенски
столб, општина Кавадарци…….........
1953. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на туристички,
угостителски и рекреативни објекти,
КО Слепче, општина Демир Хисар ....
1954. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за проширување
на границите на планскиот опфат на
Урбанистички план за село Свињиште, КО Свињиште, општина Другово ...........................................................
1955. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс со класа на намена Г2 –
лесна незагадувачка индустрија, КО
Никиштани, општина Ѓорче Петров ..
1976. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за култура ............................
1977. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Национална установа Центар за
култура Никола Јонков Вапцаров од
Делчево .................................................
1978. Одлука за одобрување на Годишниот
извештај за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија за периодот
1.01.2012 – 31.12.2012 година.............

84/42

84/42

84/43

84/44

85/3

85/3

85/3

86/2

86/3

86/3

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2001. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина
Велес ....................................................
2002. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на Трговско друштво за
производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО извоз-увоз Скопје ...........
2003. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за образование и
наука.....................................................
2004. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за култура .........................
2005. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Национална установа Центар за
култура Никола Јонков Вапцаров од
Делчево ................................................
2006. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење за Република Македонија .............
2007. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на Националната установа Центар
за култура Иљо Антески Смок - Тетово ..........................................................
2008. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за труд и социјална
политика ..............................................
2009. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за труд и социјална
политика ..............................................
2010. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за култура ...................
2011. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за правда .....................
2012. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за правда .....................
2013. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за животна средина и
просторно планирање .........................

87/33

87/33

87/33

87/35

87/35

87/35

87/35

87/36

87/36

87/36

87/36

87/37

87/37

Страна 51

2014. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Град
Скопје ...................................................
2056. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
општина Крушево ................................
2375. Исправка...........................................
2057. Одлука за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од
трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската
2013/2014 година .................................
2058. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на Кабинет на Претседателот на Република
Македонија ...........................................
2059. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на Кабинет на Претседателот на Република
Македонија ...........................................
2060. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на Кабинет на Претседателот на Република
Македонија ...........................................
2061. Одлука за изведување на вежбовна
активност „Летен кампус 2013“ ........
2062. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Републиката .....................................
2063. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина -варовник на локалитетот „с. Бохула”, општина Кавадарци .....................................................
2064. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
вршење на детални геолошки истражувања………………………..
2065. Одлука за доделување средства за
финансирање на проекти за развој на
селата во 2013 година ..........................
2066. Одлукa за доделување средства за
финансирање на проекти за развој на
подрачја со специфични развојни потреби во 2013 година ...........................
2067. Одлука за доделување средства за
финансирање на проекти за развој на
планските региони во 2013 година ....

87/37

88/3
99/2

88/3

88/3

88/4

88/4
88/4

88/5

88/5

88/6

88/6

88/8

88/9

Страна 52

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2068. Одлука за класификација на планските региони според степенот на
развиеноста за периодот од 2013 до
2017 година .........................................
2069. Одлукa за изменување на Одлуката
за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на
развиеност на планските региони ......
2070. Одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од
втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип и Универзитетот за
информатички науки и технологии
„Св. Апостол Павле“ во Охрид во
академската 2013/2014 година ...........
2132. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина
Велес ....................................................
2133. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за труд и социјална политика..........................................
2134. Одлука за престанок на користење
на недвижна ствар на Министерството за одбрана .......................................
2160. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на Акционерско друштво
ГА-МА-Скопје ....................................
2161. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Министерството за внатрешни
работи...................................................
2162. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина–варовник
на
Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Лозенско Брдо“ општина
Штип ....................................................
2163. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за
детални геолошки истражувања на
минерални суровини по Јавен повик
за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини ..................................
2164. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за
производство, трговија и услуги увозизвоз АГРО-ТРЕНДО ДООЕЛ с.Иловица, Босилово на локалитетот „Метленик“, општина Босилово .................

88/13

88/13

88/13

90/3

90/3

90/3

91/48

91/48

91/48

91/49

91/49

2165. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Агенцијата за промоција и поддршка
на туризмот ..........................................
2166. Одлука за престанок на користење
на недвижна ствар на Министерството за внатрешни работи .......................
2212. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на Акционерско друштво
ГА-МА-Скопје .....................................
2213. Одлука за изменување на Одлуката
за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз ................................
2214. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за
производство, трговија и услуги
,,РИБНИЦИ РАЈСКА ГРАДИНА“
ДООЕЛ Штип на локалитетот ,,Микриман“ КО Суво Грло, општина
Штип .....................................................
2215. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „с. Теново“ општина Брвеница ...................................
2216. Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот Краста, с. Бешиште, општина
Витолиште, Прилепско .......................
2217. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина–варовник
на
Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Рзачки Камен“, с. Стамер,
општина Делчево .................................
2218. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина–кварц на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Белучија“ општина Прилеп ........
2219. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина–кварц на Друштвото за транспорт и трговија ДМ-ПРЕЦИЗ ДОО Штип на локалитетот
„Остреж“, општина Штип ...................
2220. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Трговското
друштво ИГМ ЏУМАЈЛИЈА ДОО
с.Сарамзалино, Лозово на локалитетот „Лепа Страна“с.Сарамзалино, општина Лозово .......................................

91/50

91/50

92/3

92/3

92/3

92/4

92/4

92/4

92/5

92/6

92/7

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2221. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – кварцен песок на Цементарница УСЈЕ АД Скопје на локалитетот
„Врловица“, с. Варвара, општина Сопиште..................................................
2222. Одлука за пренесување на правото за
градење на објект од јавен интерес ...
2223. Одлука за воведување на мерка за
заштита на пазарот на пченица и
брашно, со врзување на количините
на увоз на пченица и брашно со откуп на пченица произведена во Република Македонија ...........................
2256. Исправка...........................................
2235. Одлука за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат
на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Детроит................................
2236. Одлука за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат
на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Њујорк .................................
2237. Одлука за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат
на Република Македонија во Република Италија, со седиште во Венеција
2238. Одлука за отворање амбасада на Република Македонија во Обединетите
Арапски Емирати, со седиште во Абу
Даби......................................................
2239. Одлука за одобрување на Годишната
сметка за работењето на Македонски
железници Транспорт АД – Скопје, за
период од 1.01.-31.12.2012 година.....
2240. Одлука за одобрување на Финансискиот извештај на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.01.-31.12.2012 година ........
2241. Одлука за одобрување на Извештајот
за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период 1.01. - 31.12.2012 година ...........
2242. Одлука за одобрување на Годишната
сметка и финансиските извештаи, ревидирани од овластен ревизор на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД - Скопје, во
државна сопственост, Државна лотарија на Македонија за периодот од
1.01.2012 до 31.12.2012 година ..........
2243. Одлука за одобрување на Годишниот
извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри
на среќа АД-Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.01.2012 до
31.12.2012 година ................................

92/7
92/8

92/8
93/30

93/25

93/25

93/25

93/26

93/26

93/26

93/26

93/26

93/27

Страна 53

2244. Одлука за проширување на концесијата за вршење на детални геолошки
истражувања на минерална суровина
– бакар на локалитетот „Боров Дол“
општина Конче и општина Штип на
Друштвото за производство, трговија
и услуги „БОРОВ ДОЛ“ ДООЕЛ
увоз-извоз Радовиш .............................
2245. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за внатрешни работи ..
2246. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2012 година и Извештајот за финансиското работење
на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип во
2012 година ..........................................
2247. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Агенцијата за цивилно воздухопловство .......................................................
2248. Одлука за давање право на трајно користење градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на
Акционерското друштво за изградба
и стопанисување со станбен простор
и со деловен простор од значење за
Републиката - Скопје...........................
2249. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2012 година и Годишниот извештај за работењето во
2012 година на ЈП Службен весник на
Република Македонија ........................
2250. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за
утврдување на цената за објавување
огласи, акти и неважечки документи
во службеното гласило „Службен
весник на Република Македонија" .....
2251. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за внатрешни работи ..
2252. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за внатрешни работи ..
2253. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за внатрешни работи ..
2254. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за внатрешни работи ..
2255. Одлука за давање право на трајно користење градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на
Акционерското друштво за изградба
и стопанисување со станбен простор
и со деловен простор од значење за
Републиката - Скопје...........................

93/27

93/27

93/28

93/28

93/28

93/29

93/29

93/29

93/29

93/29

93/30

93/30

Страна 54

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2266. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за престанок и за давање
на времено користење на недвижни
ствари на општина Битола .................
2267. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на ЕВН Електростопанство
на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична
енергија, Скопје ..................................
2268. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП
“Стрежево“ – Битола за 2012 година.
2269. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за
организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6491/1 од 22.8.2012 година на рекреативната зона „Преспанско Езеро“ ......................................
2270. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за
организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6475/1 од 22.8.2012 година на рекреативната зона „Акумулација Матка“ ......................................
2271. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за
организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6183/1 од 22.8.2012 година на рекреативната зона „Акумулација Глобочица“ ..............................
2272. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за
организирање на рекреативен риболов со бр. 08-306/1 од 12.1.2012 година на риболовниот ревир „Вардар 12“
2273. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цените на
главни шумски производи на ЈП„Македонски шуми"п.о. Скопје ................
2274. Одлука за изменување на Одлуката
за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија .................................
2275. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на
дивечот во ловиштата во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе и
Радовиш ...............................................
2276. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотонапонска централа со моќност до 50кw КО
Кадино општина Илинден ..................

95/5

95/9

95/9

95/9

95/9

95/10

95/10

95/10

95/10

95/11

95/11

2277. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа КО Пехчево општина
Пехчево.................................................
2278. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место
за изградба “Сончеви фотоволтаични
централи“ КО Неготино, општина
Неготино ...............................................
2279. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа со капацитет од 1 МW
централа со капацитет до 1 мw во
КО Егри општина Битола ...................
2280. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на градби за
производство на електрична енергија
од обновливи извори со капацитет од
50 кw и придружни содржини во КО
Тркање општина Кочани .....................
2281. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Кисела Вода .....................
2282. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Крива Паланка.................
2283. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Новаци .............................
2284. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Чашка ...............................
2285. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Чаир ..................................
2286. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Чаир ..................................
2287. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на Друштвото за
производство, трговија и услуги “ЕУРО АКТИВА” ДОО експорт-импорт
Скопје на локалитетот “Жељковац”
општина Чучер Сандево......................

95/12

95/12

95/12

95/13

95/13

95/14

95/14

95/14

95/15

95/15

95/15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2288. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина–минерална–подземна вода на
Друштвото за трговија, транспорт и
угостителство “ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ” ДООЕЛ Кавадарци на локалитетот “Маркови Кули“, општина Кавадарци.................................................
2289. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското друштво за градежништво и услуги СБМ
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
с.Мала Речица, Тетово на локалитетот “с.Рогле“, општина Желино.........
2290. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското друштво за градежништво и услуги СБМ
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
с.Мала Речица, Тетово на локалитетот “с.Ласкарце“, општина Желино ..
2291. Одлука за дополнување на Одлуката
за бројот на студенти за запишување
во прва година-прв циклус на студии
на јавните високообразовни установи
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Битола,
Државниот универзитет во Тетово,
Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната
2013/2014 година.................................
2292. Одлука за престанок на важење на
Одлука за давање во закуп на недвижна ствар .........................................
2293. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за обработка на податоци, хостирање и
слични дејности ИНФОГРУП ДОО
Скопје на локалитетот „Мајден“, општина Кавадарци...............................
2294. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа со капацитет до 1 МW
во КО Егри општина Битола.............
2295. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и гас СО2 на
Друштвото за трговија и производство ИНТЕР - ЕВРОГЕНЕКС ДООЕЛ
Ново Село на локалитетот „Богарец“
во близина на с.Радобор, општина
Могила.................................................

95/16

95/16

95/17

95/17

95/22

95/22

95/23

95/24

Страна 55

2296. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на
минерална суровина – варовник на
Јавното претпријатие „МАКЕДОНИЈАПАТ“ Скопје на локалитетот „Баир“ с. Горно Оризари, општина Велес
2306. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за децадетска градинка „Сент Пол“ во Скопје...........................................................
2353. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на ЕВН Електростопанство
на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична
енергија Скопје ...................................
2354. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за
стопанисување со шуми „Македонски шуми“-п.о.-Скопје за 2012 година
2355. Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на вишокот
на средства по Годишната сметка за
2012 година на Јавното претпријатие
за стопанисување со шуми „Македонски шуми“-п.о.-Скопје ........................
2356. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје .........................................
2357. Одлука за отуѓување на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија ...........................................
2358. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Министерството за култура ......
2359. Одлука за запишување на право на
сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во
Јавната книга за запишување на правата на недвижностите .......................
2360. Одлука за давање на согласност за
склучување на договор за долгорочен
закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со СКОВИН АД
Скопје ...................................................
2361. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изработка на комплекс
градби за лесна и незагадувачка индустриja КО Беровци општина Прилеп .........................................................

95/24

97/3

98/3

98/3

98/3

98/3

98/4

98/4

98/5

98/5

98/7

Страна 56

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2362. Одлукa за престанок на користење
недвижни ствари на Министерството
за одбрана ............................................
2363. Одлука за определување на бројот на
кандидатите кои се запишуваат на
Воената академија „Генерал Михаило
Апостолски“, Скопје во студиската
учебна 2013/2014 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија ...........................
2385. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижна ствар
на Апелационен суд Битола ...............
2405. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Крушево...................................
2525. Исправка...........................................
2424. Одлука за распишување Оглас за
именување државен правобранител
во Државното правобранителство на
Република Македонија за подрачјето
на Гостивар………………..................
2445. Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална
суровина – мермеризиран варовник
на локалитетот „Краста-2“ с.Вруток,
општина Гостивар на Друштвото за
вадење камен, трговија и производство ПРОГРЕС 1998 ДООЕЛ увозизвоз с.Вруток Гостивар.....................
2446. Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална
суровина – фелдспат на локалитетот
“Хамзали“, општина Босилово на Акционерското друштво за неметали
ОГРАЖДЕН АД Струмица ................
2447. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Акционерското друштво за производство и
промет со млеко и млечни производи
МЛЕКАРА увоз-извоз Тетово на локалитетот “Бегојца“ с.Стенче, општина Брвеница .........................................
2448. Одлука за давање на согласност за
пренос на удел .....................................
2449. Одлука за давање на согласност на
Годишната сметка на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за период 1.01. 31.12.2012 година ................................
2450. Одлука за давање на согласност на
Годишниот извештај на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски
железници“ – Скопје, за период 1.01.
- 31.12.2012 година .............................
2451. Одлука за давање на согласност на
Одлуката за покривање на загубата
од работењето на ЈП за железничка
инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2012 година ...........

98/7

98/8

100/2

101/2
104/27

102/2

103/4

103/4

103/5
103/5

103/5

103/6

103/6

2452. Одлука за давање на трајно користење градежно земјиште сопственост
на Република Македонија на општина Бутел ................................................
2453. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – минерална – подземна вода на
Градежното трговско услужно друштво ДОРА Е АРТЕ увоз-извоз ДООЕЛ с.Велешта Струга на локалитетот
“с.Горна Белица“, општина Струга ....
2454. Одлука за давање на согласност за
пренос на удел .....................................
2455. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини ....................................
2456. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини .........
2457. Одлука за одобрување на Годишната
сметка на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на
електрична енергија и управување со
електроенергетскиот
систем
во
државна сопственост Скопје за 2012
година ...................................................
2458. Одлука за одобрување на Финансискиот извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем
на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија
и управување со електроенергетскиот
систем во државна сопственост
Скопје за 2012 година .........................
2459. Одлука за одобрување на Годишниот
извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем на
Македонија, Акционерско друштво
за пренос на електрична енергија и
управување со електроенергетскиот
систем во државна сопственост Скопје за 2012 година ..................................
2460. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
Операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје за 2012 година ..........
2461. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
Операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје за 2012 година ..........

103/6

103/6
103/7

103/7

103/8

103/9

103/9

103/9

103/10

103/10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2462. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
Операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје за 2012 година .........
2463. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
Операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје за 2012 година .........
2464. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
Операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје за 2012 година .........
2465. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
Операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје за 2012 година .........
2466. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
Операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со елентроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје за 2012 година .........
2467. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
Операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје за 2012 година .........
2468. Одлука за одобрување на работата и
водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на
Македонија, Акционерско друштво
за пренос на електрична енергија и
управување со електроенергетскиот
систем во државна сопственост Скопје за 2012 година .................................

103/10

103/10

103/11

103/11

103/11

103/12

103/12

Страна 57

2469. Одлука за одобрување на работата и
водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на
Македонија, Акционерско друштво
за пренос на електрична енергија и
управување со електроенергетскиот
систем во државна сопственост Скопје за 2012 година ..................................
2470. Одлука за одобрување на работата и
водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на
Македонија, Акционерско друштво
за пренос на електрична енергија и
управување со електроенергетскиот
систем во државна сопственост Скопје за 2012 година ..................................
2471. Одлука за одобрување на работата и
водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на
Македонија, Акционерско друштво
за пренос на електрична енергија и
управување со електроенергетскиот
систем во државна сопственост Скопје за 2012 година ..................................
2472. Одлука за одобрување на работата и
водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на
Македонија, Акционерско друштво
за пренос на електрична енергија и
управување со електроенергетскиот
систем во државна сопственост Скопје за 2012 година ..................................
2473. Одлука за одобрување на работата и
водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на
Македонија, Акционерско друштво
за пренос на електрична енергија и
управување со електроенергетскиот
систем во државна сопственост Скопје за 2012 година ..................................
2474. Одлука за одобрување на работата и
водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на
Македонија, Акционерско друштво
за пренос на електрична енергија и
управување со електроенергетскиот
систем во државна сопственост Скопје за 2012 година ..................................
2475. Одлука за давање на одобрение за
основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица ...........
2476. Одлука за основање Совет за јавно
приватно партнерство .........................
2477. Одлука за давање согласност на
Програмата за изменување и дополнување на Инвестиционата програма
на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица" - Другово за
2013 година ..........................................

103/12

103/12

103/13

103/13

103/13

103/14

103/14
103/14

103/15

Страна 58

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2478. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
доделување на концесија за вршење
на детални геолошки истражувања
поднесена од Цементарница УСЈЕ
АД Скопје ............................................
2479. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план за дел од село
Орешани измени и дополнување за
блоковите: б-1, б-3 и б-17, општина
Зелениково ...........................................
2480. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Државниот универзитет во Тетово ....
2481. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење недвижни ствари
на Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија ..................
2520. Одлука за престанок на користење
на недвижна ствар – градежно земјиште на Министерството за здравство .......................................................
2521. Одлука за воспоставување и начинот
на работење на Национален совет за
безбедност на храна и храна за животни ....................................................
2522. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – гипс на Гипс и гипсени префабрикати КНАУФ-РАДИКА АД-Дебар на локалитетот “Мелничани“, општина Дебар ........................................
2523. Одлука за одобрување на Годишниот
извештај за работата на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2012 година ..............
2524. Одлука за одобрување на Годишната
сметка и финансиските извештаи за
период од 1.01.2012 до 31.12.2012 година на Акционерското друштво за
изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје ............
2529. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
Град Скопје..........................................
2547. Одлука за определување на правни
лица кои се должни да имаат приватно обезбедување..................................
2548. Одлука за доделување средства за
постдипломски студии „Габриела Коневска Трајковска“ од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ
во странство за академската 2013/2014
година..................................................

103/15

103/15

103/17

103/17

104/24

104/25

104/26

104/26

104/27

105/3

106/22

106/23

2549. Одлука за давање на согласност за
донесување на Планот за намена на
радиофреквенциските опсези во Република Македонија ............................
2550. Одлука за оттуѓување на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија ...........................................
2551. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење недвижни ствари на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија......................................................
2552. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на општина Гостивар....................................................
2553. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Музеј на
македонската борба за државност и
самостојност Музеј на внатрешната
македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје..............
2554. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Национална установа Спомен
куќа на Мајка Тереза во Скопје...........
2555. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Музеј
на македонската борба за државност
и самостојност Музеј на внатрешната
македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје................
2556. Одлука за запишување на правото на
сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата
на недвижностите...............................
2557. Одлука за формата и содржината на
Извештајот за проценка на влијанието на регулативата............................ ...
2558. Одлука за формирање на Координативно тело за управување со системот за управување со квалитетот и
заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во
државната служба...............................
2559. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
ЈЗУ Психијатриска болница Скопје...
2560. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Министерството за труд и социјална
политика..............................................
2561. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на расадник,
КО Војник, општина Старо Нагоричане....................................................

106/24

106/24

106/25

106/25

106/26

106/37

106/37

106/38

106/38

106/47

106/47

106/47

106/48

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2562. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на две бензински станици општина Росоман...........
106/48
2563. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална Урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа КО Ново Село општина Дебарца......................................... ... 106/48
2564. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиски инфраструктурен двосистемски 110kv
далновод, приклучок на ХЕЦ Свeтa
Петка со влез - излез на 110kv далновод-ТС Скопје 3-ХЕЦ Козјак.............. 106/49
2565. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност
„Иммедиате Респонсе 13” во Република Хрватска......................................
106/49
2566. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија..........
106/50
2577. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија-Скопје ............
107/3
2578. Одлука за изменување на Одлуката
за категоризација на државните патишта ....................................................
107/3
4451. Исправка...........................................
183/109
2579. Одлука за продажба на недвижнa
ствар објект на детскo одморалиштe
„Ѓуриште„ Свети Николе..................
107/3
2580. Одлука за продажба на недвижна
ствар- објект на детско одморалиште
„Суви Лаки„ Струмица .......................
107/4
2581. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за култура ..........
107/4
2582. Одлука за давање на право на трајно
користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и
Музеј - Струмица ................................
107/5
2583. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Градот Скопје .................................
107/5
2584. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Градот Скопје .................................
107/8
2585. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Градот Скопје .................................
107/11

Страна 59

2586. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документациjа за изградба MХЕЦ “Станечка Река-1” КО Станци општина
Крива Паланка .....................................
2587. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документациjа за изградба MХЕЦ “Станечка Река-2” КО Крива Паланка општина Крива Паланка..........................
2588. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Верски објект – Црква, КО Горно Оризари, општина Битола .......................................
2589. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на угостителски објект-ресторан КО Камењане
општина Боговиње ..............................
2590. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс со
намена лесна и незагадувачка индустрија сервиси и стоваришта КО Негорци општина Гевгелија ....................
2591. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за
спорт и рекреација со придружни
содржини во КО Костур општина
Крива Паланка .....................................
2592. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини – оникс и травертин на AMADEUS GROUP Sh. A.
– Тирана, Р. Албанија на локалитетот
“с. Бешиште“ општина Прилеп ..........
2640. Одлука за продажба на движни ствари - опрема ...........................................
2641. Одлука за формирање Национален
економски тим за координација, следење и имплементација на Стратегијата на Југоисточна Европа 2020 ........
2642. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за пренесување на правото на користење на патничко моторно возило.........................................

107/18

107/18

107/19

107/19

107/19

107/20

107/20
109/6

109/8

109/8

Страна 60

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2643. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за сервис за возила со пратечки содржини КО Стојаково општина Богданци ..................................
2644. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на здружение на граѓани „Бигорски
манастир-патот на црешовото топче“-Гостивар ........................................
2645. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска
пумпна станица и услужен центар во
КО Брњарци, општина Гази Баба ......
2654. Одлука за престанок на користење
на недвижни ствари на Министерството за одбрана ..................................
2655. Одлука за престанок на користење
на недвижни ствари на Министерството за одбрана .................................
2656. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за
2013 година..........................................
2657. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за култура .........................
2658. Одлука за одобрување на работењето на претседателот на Одборот на
директори на АД за стопанисување
со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2012 година.........
2659. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост Скопје за 2012 година .........................
2660. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост Скопје за 2012 година .........................
2661. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост Скопје за 2012 година .........................

109/9

109/9

109/9

110/3

110/4

110/4

110/4

110/4

110/5

110/5

110/5

2662. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште во
сопственост на Република Македонија на Совет за радиодифузија на Република Македонија, Акционерско
друштво за изградба и стопанисување
со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката –
Скопје и Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија ...........................................
2663. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа со реф. бр. 4 со
пропратни објекти во КО Ваташа општина Кавадарци .................................
2664. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа со реф. бр.1 со
пропратни објекти во КО Страгово
општина Кавадарци .............................
2665. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
државна Урбанистичка планска документација за изградба на мала хидрелектрична централа со реф.бр.3 со
пропратни објекти КО Ваташа општина Кавадарци .................................
2666. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за линиска
инфраструктурна градба за изградба
“MХЕ Јабланица” референтен бр.399
КО Јабланица вон општина Струга....
2667. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движнa ствар на
општина Карбинци ..............................
2668. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
доделување на концесија за вршење
на детални геолошки истражувања на
минерална суровина- варовник на локалитетот “с.Раштак“ општина Гази
Баба .......................................................
2669. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
доделување на концесија за вршење
на детални геолошки истражувања на
минерална суровина- варовник на локалитетот “Голем Габер“ општина
Карбинци и општина Штип ................

110/5

110/6

110/6

110/6

110/7

110/7

110/8

110/8

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2670. Одлука за одбивање на иницијативата за вршење на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на металични
минерални суровини на локалитетот
„Кула Зиберит“ општина Гостивар ...
2671. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина-гранит на
локалитетот „с.Скочивир–Бач-Новаци“ општина Новаци...........................
2672. Одлука за престанок на користење
на недвижни ствари на Акционерско
друштво за поштенски сообраќај Македонски пошти...................................
2673. Одлука за престанок на користење
на движни ствари на Акционерско
друштво за поштенски сообраќај Македонски пошти...................................
2674. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа и Финансискиот план за 2013 година на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија ...............................................
2675. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи со бр. 12-7348/2 од 16.7.2009 година и за едностран раскин на Договорот за пренос на договорот за концесија со бр. 12-7987/2 од 10.11.2010 година, за локацијата бр. 121 Побошка
2676. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
Казнено поправна установа Затвор,
Прилеп .................................................
2677. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено место за туристичко развојна зона
м.в.Карач КО Стар Дојран општина
Дојран ..................................................
2678. Одлука за преминување низ територијата на Република Македонија на
вооружените сили на Обединетото
Кралство на Велика Британија заради
учество на вежбовна активност во Република Албанија................................
2679. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Министерството за внатрешни работи ...
2680. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана .....................

110/8

110/8

110/9

110/10

110/10

110/10

110/10

110/11

110/11

110/11

110/12

Страна 61

2681. Одлука за запишување на право на
сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во
Јавната книга за запишување на правата на недвижностите ........................
2682. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони:
Македонски Брод, Берово, Прилеп,
Тетово, Велес, Свети Николе, Радовиш, Штип и Битола ............................
2683. Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Операторот на електропреносниот систем
на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија
и управување со електроенергетскиот
систем, во државна сопственост
Скопје ...................................................
2700. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на општина Велес
2701. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижна ствар
на Министерството за труд и социјална политика ..........................................
2706. Одлука за изменување на Одлуката
за бројот на студенти за запишување
во прва година-прв циклус на студии
на јавните високообразовни установи
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“
во Охрид во учебната 2013/2014 година.....................................................
2707. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука .....
2708. Одлука за одобрување на ревидираната Годишна сметка, финансиските
извештаи и Годишниот извештај за
работењето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен
простор во државна сопственост Скопје за период од 1.1.2012 година
до 31.12.2012 година............................
2719. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност
на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на
Министерство за внатрешни работи ..
2720. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност
на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на
Министерство за транспорт и врски ..

110/12

110/13

110/15
113/2

113/2

114/2

114/6

114/6

115/6

115/6

Страна 62

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2721. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за
трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС
КД Скопје на локалитетот „с.Кулата“, општина Делчево .....................
2722. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за
трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ
Скопје на локалитетот „Гладница“,
општина Кавадарци ............................
2723. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – гранит на
Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ХИБ ТРАНС КОМ
ДООЕЛ с.Љубин Скопје на локалитетот „Билбил Камен“, општина Битола .......................................................
2724. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за
трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС
КД Скопје на локалитетот „с.Долно
Јаболчиште-с.Дреново“,
општина
Чашка ...................................................
2725. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за
трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ
Скопје на локалитетот „Рударе“, општина Кратово ....................................
2726. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за
трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС
КД Скопје на локалитетот „с.Винце“,
општина Куманово .............................

115/6

115/6

115/7

115/7

115/7

115/8

2727. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални суровини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД
Скопје на локалитетот „Црн Врхс.Елово“, општина Студеничани и општина Сопиште....................................
2728. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални суровини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД
Скопје на локалитетот „с.Дуње“, општина Прилеп ......................................
2729. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални суровини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД
Скопје на локалитетот „с.Патишка
Река“, општина Сопиште ....................
2730. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – дијабаз на
Друштвото за градежништво, трговија и услуги АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово на локалитетот „Стара Корија“, општина Липково .......................................................
2731. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност
„Balkan countries combined joint
special operations forces exercise –
EAGLE 2013” во Република Србија ...
2732. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за продажба на недвижни ствари - објекти на детски одморалишта ............................................
2733. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на откупно
преработувачки центар на овошје, зеленчук и шумски плодови КО Кадино
општина Илинден ................................
2734. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на пречистителна станица за отпадни води КО Град општина Делчево ...........................................................

115/8

115/8

115/9

115/9

115/9

115/10

115/10

115/11

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2735. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија Кадино 2
КО Кадино општина Илинден ...........
2736. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на угостителски објект во КО Рашче општина Сарај .........................................................
2737. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
класа на намена Г4-стопански комплекс-магацин КО Батинци општина
Студеничани ........................................
2738. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СКО 5215
КО Ајватовци општина Илинден ......
2739. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичка планска документациjа за изградба на ,,Бензинска
пумпна станица со пратечка содржина” КО Обршани општина Кривогаштани ...................................................
2740. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа КО Луковица, општина Македонска Каменица ...................
2741. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на производно
магацински деловен објект КО Чешиново општина Чешиново - Облешево
2748. Одлука за формирање на комитет за
животна средина и здравје како меѓуресорско тело.......................................
2749. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за
транспорт, градежништво и трговија
ЕВРО КОМПАНИ ДООЕЛ с. Батинци Студеничани на локалитетот „Глереждино“, Општина Сопиште............

115/11

115/11

115/12

115/12

115/12

115/13

115/13

116/4

116/4

Страна 63

2750. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина–варовник на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт - импорт Струмица на локалитетот „Баир“, Општина Велес....
2751. Одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на
минералната суровина – минерална
вода на локалитетот „Црквиште Клинчевица“ кај с. Клечовце, Општина Куманово од Друштвото за промет, автотранспорт и услуги СИНКОМ Звонко ДООЕЛ извоз - увоз Куманово на Друштвото за услуги, трговија и производство визиана ДООЕЛ
увоз-извоз с. Клечовце, Куманово .....
2752. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа со реф. бр.2 со
пропратни објекти КО Ваташа Општина Кавадарци .................................
2753. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – мермер на Трговското друштво за производство и истражување
ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ експорт-импорт АД Скопје на локалитетот „Тумба“ с. Беловодица, Општина
Прилеп ..................................................
2754. Одлука за изменување на Одлуката
за ослободување од плаќање радиодифузна такса .......................................
2755. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за
трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС
КД Скопје на локалитетот Лакавица,
Општина Штип ....................................
2756. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални суровини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД
Скопје на локалитетот с. Штавица,
Општина Прилеп .................................
2757. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални суровини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД
Скопје на локалитетот „с.Карабичане“, Општина Куманово......................

116/5

116/5

116/6

116/6

116/6

116/7

116/7

116/7

Страна 64

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2758. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за
трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС
КД Скопје на локалитетот „Каменица“, Општина Македонска Каменица
2759. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални суровини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД
Скопје на локалитетот с.Крушевица“,
Општина Прилеп.................................
2760. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина - варовник на Цементарница
УСЈЕ АД Скопје на локалитетот „Зелениковец-Говрлево“, Општина Сопиште ...................................................
2761. Одлука за престанок и давање нa
трајно користење на движни ствари
на Министерството за внатрешни работи ......................................................
2762. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Другово
2763. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија .......................................................
2764. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија .......................................................
2765. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за образование и наука ........................................................
2766. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за здравство ............
2767. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за внатрешни работи - Управата за безбедност и контраразузнавање .........................................
2768. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за образование и наука ........................................................

116/8

116/8

116/8

116/9

116/9

116/9

116/9

116/10

116/10

116/10

116/10

2769. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за образование и наука .........................................................
2770. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за транспорт и врски
– Државен инспекторат за транспорт
2771. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за локална самоуправа .....................................................
2772. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за информатичко
општество и администрација ..............
2773. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за здравство .............
2774. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за здравство .............
2775. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за транспорт и врски
– Државен инспекторат за транспорт
2776. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за транспорт и врски
– Државен градежен инспекторат ......
2777. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија........................................................
2778. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на биогасна
централa со придружни содржини
КО Логоварди, Општина Битола ........
2779. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на биогасна
централа со придружни содржини КО
Породин, Општина Битола .................

116/11

116/11

116/11

116/11

116/12

116/12

116/12

116/12

116/13

116/13

116/13

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2780. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на биогасна
централа со придружни содржини
КО Могила, Општина Могила ...........
2781. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба со
хотелски и рекреативен комплекс КО
Радибуш Општина Ранковце..............
2782. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна индустрија во КО Лешок Општина Теарце ..........................
2783. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на железничка пруга Куманово-Бељаковце, Општина Куманово ............
2784. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа Музеј - Гевгелија ..................................................
2802. Одлука за престанок на користење
на недвижна ствар на Министерство
за финансии - Управа за јавни приходи ..........................................................
2803. Одлукa за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Македонски Железници Транспорт АД Скопје...................................................
2804. Одлука за продажба на пченка од
стоковните резерви .............................
2805. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на недвижна ствар
на Министерството за правда - Управата за водење на матичните книги ...
2806. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – бентонитска глина на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕНТОМАК НОВА увоз-извоз
с.Гиновци Ранковце на локалитетот
„с.Љубинци - с.Петралица“, општина
Ранковце ..............................................
2807. Одлука за давање согласност на студиските програми за прв циклус на
студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје ...

116/13

116/14

116/14

116/15

116/25

118/3

118/3
118/4

118/4

118/4

118/5

Страна 65

2808. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – глина на Друштвото за производство, внатрешна и надворешна трговија ТРГОПРОМЕТ Тони ДООЕЛ
Куманово на локалитетот „Лиска“,
општина Старо Нагоричане ................
2809. Одлука за едностран раскин на Договор за концесија за експлоатација
на минерална суровина – минерална
вода на локалитетот „Вирот-Црквата“
кај с. Моклишта општина Кавадарци
2810. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – мермеризиран варовник на локалитетот „Присој“ с. Милетино, Тетово ...................
2811. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – минерална
вода на локалитетот на влез во Битола ...........................................................
2812. Одлука за изменување и дополнување на Oдлуката за распоредување на
стоките на форми на извоз и увоз ......
2813. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ .......................................
2814. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документациjа за изградба на спортско рекреативен комплекс КО Кучевиште,
Општина Чучер Сандево .....................
2815. Одлукa за пренесување во сопственост на недвижни ствари на општина
Битола ...................................................
2816. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерство за финансии –
Управа за јавни приходи .....................
2817. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на Министерство за одбрана ...........
2818. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на АД МЕПСО .................................
2819. Одлука за испраќање на единица на
Армијата на Република Македонија
за учество во вежбовна активност
„Combined Endeavor 13“ во Сојузна
Република Германија...........................
2820. Одлука за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје .........................................

118/5

118/6

118/6

118/6

118/7

118/9

118/9

118/10

118/10

118/11

118/11

118/11

118/11

Страна 66

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3008. Исправка...........................................
2821. Одлука за измена на Статутот на АД
за стопанисување со деловен простор
во државна сопственост-Скопје.........
2822. Одлука за испраќање на единица на
Армијата на Република Македонија
за учество во вежбовна активност
„Steadfast jazz 2013” ............................
2823. Одлука за влегување и престојување
на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија
заради изведување на вежбовна
активност „Предизвик 13“ .................
2824. Одлука за формирање на Национален комитет за Програмата на УНЕСКО „Човек и биосфера“ ..................
2825. Одлука за престанок и за давање на
користење на движни ствари на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи ...................
2826. Одлука за престанок на користење
на недвижни ствари на Министерството за образование и наука .............
2848. Одлука за изменување на Статутот
на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење
за Републиката-Скопје........................
2849. Одлука за одобрување на Годишната
сметка и финансиските извештаи за
период од 1.1.2012 до 31.12.2012 година на Акционерското друштво за
изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје ............
2862. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на oпштина
Ѓорче Петров .......................................
2863. Одлука за изменување на Одлуката
за воведување на мерка за заштита на
пазарот на пченица и брашно, со врзување на количините на увоз на пченица и брашно со откуп на пченица
произведена во Република Македонија.........................................................
2864. Одлука за дополнување нa Одлуката
за условите и критериумите за репласирање нa средствата од компензационите фондови од странска помош...
2873. Одлука за отуѓување на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија ..........................................
2874. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – варовник на Цементарница
УСЈЕ АД Скопје на локалитетот „с.
Волковија“, општина Брвеница .........
2875. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
вршење на детални геолошки истражувања .................................................

125/6

118/12

118/12

118/13

118/13

118/13

118/14

119/60

119/60

120/7

120/7

120/7

121/12

121/12

121/12

2876. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
вршење на детални геолошки истражувања ..................................................
2877. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина–дијабаз на Друштвото за производство “КОРП МИНЕРАЛС” ДООЕЛ с.Горно Корање Куманово на локалитетот “с.Слупчане“, општина
Липково ................................................
2878. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Совет за радиодифузија..................
2879. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Агенција за храна и ветеринарство
2880. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Генерален секретаријат на Владата
на Република Македонија ...................
2881. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Дирекција за заштита на личните
податоци ...............................................
2882. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Центар ..............................
2883. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерство за информатичко
општество и администрација ..............
2884. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерство за култура ...............
2885. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерство за надворешни работи .......................................................
2886. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерство за одбрана...............
2887. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерство за правда .................
2888. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Собрание на Република Македoнија ................................................
2889. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Служба за општи и заеднички работи
на Владата на Република Македонија
2890. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Министерство за внатрешни работи ..
2891. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Министерство за економија ................
2892. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ..................

121/13

121/13

121/13

121/14

121/14

121/14

121/15

121/15

121/15

121/16

121/16

121/16

121/17

121/17

121/17

121/18

121/18

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2893. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Министерство за локална самоуправа
2894. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Министерство за транспорт и врски .
2895. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Агенција за финансиска поддршка
на земјоделството и руралниот развој
2896. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на ЕВН Електростопанство
на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична
енергија Скопје ...................................
2897. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина–варовник на Друштвото за производство, инженеринг, промет и услуги МАКАЉБ КОМПАНИ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје на локалитетот „Добарски Жеден“, општина Желино ......................................................
2898. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна
индустрија КО Непроштено вон гр.,
општина Теарце ..................................
2899. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија КО Суводол М.В. Брајанац општина Новаци ..
2900. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски
комплекс и други попратни објекти (Б5) во КО Новаќе општина Боговиње..
2901. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на производен
погон со придружни објекти во КО
Горно и Долно Оризари, општина
Шуто Оризари .....................................
2902. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска
пумпна станица и услужни центри со
придружна содржина во КО Глуво
Бразда општина Чучер Сандево.........

121/18

121/19

121/19

121/19

121/20

121/20

121/21

121/21

121/21

121/22

Страна 67

2903. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено место за изградба на граничен премин
„Делчево“ КО Звегор општина Делчево .......................................................
2904. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс со намена лесна и незагадувачка индустрија Г-2 КО Моин општина Гевгелија ...................................
2905. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска
пумпна станица и услужен центар на
регионален пат Р1302 во КО Црник
општина Берово ...................................
2906. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
генерален урбанистички план за КО
Крива Паланка општина Крива Паланка...............................................
2917. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
Министерството за внатрешни работи .......................................................
2918. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за продажба на недвижни ствари - објекти на детски одморалишта ............................................
2919. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Трговското
друштво за производство, проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА
ДОО с.Трубарево Скопје на локалитетот „Голем Дол“, општина Сопиште ....................................................
2920. Одлука за престанок и за давање на
времено користење
на недвижна
ствар на Министерството за финансии – Управата за финансиска полиција.........................................................
2921. Oдлука за престанок и за давање на
времено користење
на недвижна
ствар на Институтот за стандардизација на Република Македонија ...........
2922. Одлука за престанок и за давање на
времено користење
на недвижна
ствар на Институтот за акредитација
на Република Македонија ...................
2923. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижна
ствар на Агенцијата за нуклеарни
технологии на Република Македонија

121/22

121/22

121/23

121/24

122/3

122/3

122/3

122/4

122/4

122/4

122/5

Страна 68

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2924. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на
недвижна
ствар на Агенцијата за поддршка на
претприемништвото на Република
Македонија ..........................................
2925. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижна
ствар на Советот на јавните обвинители на Република Македонија ..........
2926. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижна
ствар на Министерството за економија - Државниот инспекторат за техничка инспекција ................................
2927. Одлука за давање согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на полигон за
обука и пропратни објекти КО Неготино, општина Неготино ....................
2928. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено
место за изградба на лесна и незагадувачка индустрија за КО Тимјаник и
КО Дуброво општина Неготино ........
2929. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на сервис за
автомобили со придружен паркинг за
возила во КО Валандово вон г.р. општина Валандово ................................
2930. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс со намена Г2, Г3 и Г4 (лесна незагадувачка индустрија стоваришта и сервиси) за КО Дабиља општина Струмица......................................
2931. Одлука за давање на согласност за
трајна пренемена на земјоделското во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на мали комерцијални и деловни објекти со намена
Б10 КО Градско Балдовци општина
Струмица........................................... ...
2932. Oдлука за доделување на стипендии
на странски државјани од интерес за
Република Македонија........................
2945. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижна
ствар на Општина Новаци ..................
2946. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Неготино ...................

122/5

122/5

122/6

122/6

122/6

122/7

122/7

122/8

122/8

123/4

123/4

2947. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Куманово ...................
2948. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Крушево ....................
2949. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Крива Паланка ..........
2950. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Кратово .....................
2951. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Тетово ........................
2952. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Свети Николе ...........
2953. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Скопје II - Скопје .....
2954. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Дебар..........................
2955. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Скопје I - Скопје ......
2956. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Гостивар ...................
2957. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Ресен .........................
2958. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Гевгелија ...................
2959. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Радовиш .....................
2960. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Виница .......................
2961. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Прилеп .......................
2962. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Велес ..........................
2963. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Охрид .........................
2964. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Битола ........................
2965. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Берово ........................
2966. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Апелационен суд Штип..................
2967. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Апелационен суд Скопје ...............

123/4

123/5

123/5

123/5

123/6

123/6

123/6

123/7

123/7

123/7

123/8

123/8

123/8

123/9

123/9

123/9

123/10

123/10

123/10

123/11

123/11

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2968. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Апелационен суд Гостивар ..........
2969. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Апелационен суд Битола ...............
2970. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Судски совет на Република Македонија ..................................................
2971. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Врховен суд на Република Македонија ..................................................
2972. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Управен суд ...................................
2973. Одлука за ставање на Нацрт за изменување и дополнување на Водостопанската основа на Република Македонија на јавна стручна расправа ......
2974. Одлука за воведување мерка паричен
надомест за влез на територијата на
Република Македонија како мерка на
реципроцитет спрема Република Косово....................................................
2984. Исправка..........................................
2977. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Кочани ......................
2978. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Струмица ..................
2979. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Кавадарци .................
2980. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Струга .......................
2981. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Кичево .......................
2982. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Делчево .....................
2983. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Основен суд Штип .........................
2997. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за образование и
наука.....................................................
2998. Oдлука за престанок и давање на
трајно користење на движни ствари
на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија ...................................................

123/11

123/12

123/12

123/12

123/12

123/13

123/13
124/5

124/2

124/2

124/3

124/3

124/4

124/4

124/4

125/2

125/2

Страна 69

2999. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
придружни и пратечки содржини Г-2
лесна и незагадувачка индустрија за
КО Глуво-Бразда општина Чучер
Сандево .................................................
3000. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
објект (производство, дистрибуција и
сервиси, Г-2 лесна индустрија) во КО
Неготино општина Неготино..............
3001. Одлука за зименување на Одлуката
за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општини ....................................................
3002. Oдлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Министерството за животна средина и
просторно планирање ..........................
3003. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за финансии-Царинска
управа ...................................................
3004. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за здравство.................
3005. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за внатрешни работи ..
3006. Одлука за испраќање на припадник
на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност
„Grifone 2013” во Република Италија
3011. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на E2-комунална супраструктура бензинска пумпна
станица КО Струмица општина Струмица ......................................................
3012. Одлука за престанување со работење
на Заводот за водостопанство на Република Македонија..........................
3013. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на цевковод и мала хидроелектрична централа со референтен број 4
со пропратни објекти КО Ваташа општина Кавадарци .................................

125/3

125/3

125/3

125/4

125/4

125/4

125/4

125/4

126/4

126/4

126/5

Страна 70

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3014. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на лесна и незагадувачка индустрија - Г2 КО Пепелиште, општина Неготино ..............
3015. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено
место за изградба на стопански комплекс (погон за преработка на комунален безопасен отпад) во КО
Алинци општина Прилеп ...................
3016. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СРМ 7011
на КП бр.10 КО Костурино вон г.р.
општина Струмица .............................
3017. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место
за повеќенаменски комплекс за изградба на Б5-хотелски комплекси и
Г2-лесна и незагадувачка индустрија
КО Конопиште, општина Кавадарци
3018. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска
пумпна станица со придружно услужни објекти на регионален пат Р1101
КО Лениште, општина Прилеп .........
3019. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект за
лесна и незагадувачка индустрија со
пратечки содржини на КО Старо Нагоричане, општина Старо Нагоричане
3020. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б3-големи
угостителски единици КО Теново вон
гр. општина Брвеница .........................
3021. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за
спорт и рекреација со придружни
содржини во КО Кркља општина
Крива Паланка .....................................

126/5

126/5

126/6

126/6

126/6

126/7

126/7

126/8

3022. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на цевковод и мала хидроелектрична централа со реф. бр.1 со пропратни објекти во КО Страгово, општина Кавадарци .................................
3023. Одлука за продажба на недвижни
ствари..................................................
3024. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за теални геолошки истражувања на минерална суровина - дијабаз на ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ
ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Стара Корија“, општина Липково ............
3025. Одлука за избор на најпволна понуда
за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - гранит на Друштвото за производство, трговија и услуги
СТЕНТОН увоз-извоз с. Д.Оризари
Битола ДОО на локалитетот „Билбил
Камен“, општина Битола.....................
3026. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - металични минерални суровини на KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE
AKARYAKIT TIKARET ANONIM
SIRKETTI Турција на локалитетот
„Гладница“, општина Кавадарци .......
3027. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минералната суровина – варовник на
Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Лозенско брдо“, општина
Штип...................................................
3028. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минералната суровина – варовник на
Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Рзачки камен“ с. Стамер,
општина Делчево................................
3029. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минералната суровина – кварц на
Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Белучија“ општина Прилеп.......................................................

126/8
126/9

126/10

126/12

126/14

126/16

126/16

126/16

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3030. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални суровини на
МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „с. Сушица - Ново село“, општина Ново село.................................
3031. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – бакар и злато
на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „Двориште“, општина Берово.....................................
3032. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – металични минерални
суровини
на
МИВ
КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „Саса“, општина Македонска Каменица......................................
3033. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија за детални геолошки истражувања на металични
минерални суровини на локалитетот
„Осогово“ општина Македонска Каменица и општина Крива Паланка.....
3034. Одлука за давање согласност на Решението за овластување на Приватната здравствена установа - специјална болница по офталмологија „ЕУРОПИАН ЕЈЕ ХОСПИТАЛ“ од Скопје
за вршење на дејноста – пресадување
на очни ткива.....................................
3035. Одлука за давање согласност на Тарифникот за дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за
извршени геодетски работи од страна
на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи...........................................
3036. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини..........................
3037. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Завод за
заштита на спомениците на културата
и музеј – Охрид....................................

126/16

126/17

126/17

126/17

126/17

126/18

126/18

126/19

Страна 71

3050. Одлука за давање согласност на
Предлог-анексот кон Договорот за
доделување на државна помош на корисникот на технолошко-индустриската развојна зона „Скопје 1“ склучен помеѓу Владата на Република
Македонија, претставувана и застапувана од Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија и ДПТУ Витек
Македонија ДООЕЛ Скопје бр.03705/1 од 14.4.2011 година ..................
3051. Одлука за спојување на концесијата
за експлоатација на минерална суровина – алабастер гипс на лежиштето
Долно Косоврасти, општина Дебар со
концесијата за експлоатација на минерална суровина - гипс на локалитетот во близина на с.Долно Косоврастви, општина Дебар на гипс и гипсени префабрикати „КНАУФ-РАДИКА“ АД Дебар ......................................
3052. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичкa планска документација за изградба на комплекс со
основна класа на намена Г2-лесна индустрија КО Глуво-Бразда општина
Чучер-Сандево .....................................
3053. Одлука за давање на согласност на
Годишната сметка за 2012 година на
ЈП Македонска радиодифузија-Скопје ............................................................
3054. Одлука за давање на согласност на
Годишниот извештај за работењето
на ЈП Македонска радиодифузијаСкопје за 2012 година ........................
3055. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на ЕВН Електростопанство
на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична
енергија Скопје ....................................
3056. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа и Финансискиот план за 2013 година на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија ................................................
3057. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина-металични минерални
суровини
на
МИВ
КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „с.Стиник“, општина Ново
Село ......................................................

127/2

127/3

127/3

127/4

127/4

127/4

127/5

127/5

Страна 72

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3058. Одлука за престанок и за давање нa
трaјнo користење на движни ствари
нa јавно претпријатие за управување
и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје .......................
3059. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено место за изградба на туристичко развојна зона КО Нов Дојран општина Дојран .......................................................
3060. Одлука за изменување на Одлуката
за воведување на мерка за заштита на
пазарот на пченица и брашно, со врзување на количините на увоз на пченица и брашно со откуп на пченица
произведена во Република Македонија ...........................................................
3068. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на ЕВН Електростопанство
на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на eлектрична
енергија Скопје ...................................
3069. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Управата за хидрометеролошки
работи...................................................
3077. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија ...................
3078. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини ...................................
3079. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини.........
3080. Одлука за престанок на користење
на недвижни ствари на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје ...........................................................
3090. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија ...........................................................
3091. Одлука за давање право на трајно
користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
општина Штип ....................................
3092. Одлука за започнување постапка за
доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на две катни гаражи
во Комплекс Клиники Мајка Тереза..

127/5

127/6

127/7

128/2

128/3

129/2

129/2

129/2

129/2

130/5

130/5

130/5

3093. Одлука за давање согласност на статутарната одлука за дополнување на
статутот на Јавното претпријатие за
водоснабдување „Студенчица“ Другово .......................................................
3094. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување
на Одлуката за делење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ и „Злетовица“ ЦО Скопје ..............................
3095. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на општина Кривогаштани .............
3096. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – варовник на
локалитетот ,,Голем Брег“ општина
Чучер Сандево по Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални
суровини ...............................................
3097. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини ....................................
3098. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини .........
3099. Одлука за формирање комитет за
воспоставување на централизиран систем за урбанистички планови ...........
3100. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на
Друштвото за транспорт и трговија
ДМ-ПРЕЦИЗ ДОО Штип на локалитетот ,,Лозенско Брдо“ општина Карбинци ....................................................
3101. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3102. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3103. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
3104. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3105. Одлука за давање согласност за
склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба...................................................

130/6

130/6

130/7

130/7

130/7

130/8

130/9

130/9

130/10

130/10

130/11

130/11

130/11

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3106. Одлука за давање согласност за
склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба .....................................................
3107. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ..............................................
3108. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ..............................................
3109. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ..............................................
3110. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ..............................................
3111. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
3112. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
3113. Одлука за давање согласност за
склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба .....................................................
3114. Одлука за давање согласност за
склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба .....................................................
3115. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
3116. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
3117. Одлука за давање согласност за
склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба .....................................................
3118. Одлука за давање согласност за
склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба .....................................................
3119. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за внатрешни работи ......................................................
3120. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за одбрана ..........
3121. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за правда ............

130/12

130/12

130/12

130/12

130/13

130/13

130/13

130/14

130/14

130/14

130/15

130/15

130/15

130/16

130/17

130/18

Страна 73

3122. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Секретаријатот за европски прашања ....................................................
3123. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Секретаријатот за законодавство ..
3124. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Секретаријат за спроведување на
Рамковниот договор ............................
3125. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Службата на Собранието на Република Македонија ...........................
3126. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за транспорт и
врски ....................................................
3127. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Генерален секретаријат на Владата
на Република Македонија ...................
3128. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Градот Скопје.......................................
3129. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа Театар Комедија - Скопје .........................................
3130. Одлука за предавање на недвижностградежно земјиште во владение на
Јавното претпријатије за државни патишта ....................................................
3131. Одлука за предавање на недвижност
- градежно земјиште во владение
на јавното претпријатие за државни
патишта.................................................
3132. Одлука за изменување на Одлуката
за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини...................................................
3133. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет .............................
3150. Одлука за формирање на Совет за
следење на имплементација на Стратегијата за стручно образование и
обука во контекст на доживотното
учење 2013-2020 ..................................
3151. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на општина Новаци...........................................................
3152. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – варовник на
локалитетот „Мирковци“ општина
Чучер Сандево по Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални
суровини ...............................................

130/19

130/20

130/21

130/22

130/23

130/24

130/25

130/25

130/25

130/26

130/27

130/27

131/5

131/5

131/5

Страна 74

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3153. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на ЕВН Електростопанство
на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична
енергија Скопје ...................................
3154. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на
Друштвото за производство и градежништво СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево на локалитетот „Рзачки Камен“ с. Стамер,
општина Делчево ................................
3155. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија ...................
3156. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
3157. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
3158. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
3159. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
3160. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
3161. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
3162. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
3163. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
3164. Одлука за давање на согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ..............................................
3165. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................

131/6

131/6

131/7

131/7

131/7

131/8

131/8

131/8

131/9

131/9

131/9

131/10

131/10

3166. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3167. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3168. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3169. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3170. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3171. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3172. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3173. Одлука за давање на согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3174. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3175. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3176. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3177. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3178. Одлука за давање на согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
3179. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба................................................
3180. Одлука за предавање на недвижност
- градежно земјиште во владение на
Министерството за транспорт и врски

131/10

131/11

131/11

131/11

131/12

131/12

131/12

131/13

131/13

131/13

131/14

131/14

131/14

131/14

131/15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3181. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистичка планска документација за
изградба на туристичка развојна зона
„Љубаништа 1“ КО Љубаништа, општина Охрид ......................................
3182. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Генерален секретаријат на Владата
на Република Македонија ..................
3183. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Генерален секретаријат на Владата
на Република Македонија ..................
3184. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Генерален секретаријат на Владата
на Република Македонија ..................
3185. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Генерален секретаријат на Владата
на Република Македонија ..................
3186. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за економија.......
3187. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за животна средина и просторно планирање ............
3188. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за здравство .......
3189. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство .............
3190. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за информатичко
општество и администрација .............
3191. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за култура ..........
3192. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за локална самоуправа .....................................................
3193. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за финансии ......
3194. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за труд и социјална политика..........................................
3195. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за одбрана ..........
3196. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Дирекција за заштита на лични податоци ..................................................

131/16

131/17

131/18

131/19

131/20

131/21

131/22

131/23

131/24

131/25

131/26

131/27

131/28

131/29

131/30

131/31

Страна 75

3197. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Државен универзитет Тетово.........
3198. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на НУ библиотека „Григор Прличев“
- Охрид..................................................
3199. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола .................................
3200. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје .....................................
3201. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на НУ Универзитетска библиотека
„Св. Климент Охридски“ - Битола .....
3202. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Град Скопје .....................................
3203. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на НУ Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово .......................................................
3204. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на НУ Библиотека „Гоце Делчев“ Штип .....................................................
3205. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Демир Хисар ...................
3206. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип .....................................................
3207. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Свети Николе .................
3208. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга ....................................
3209. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
општина Струмица ..............................
3210. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
општина Ресен .....................................
3211. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
општина Радовиш ................................
3212. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
Дом на култура „Злетовски Рудар“ Пробиштип ...........................................
3213. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
општина Неготино ...............................
3214. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
општина Пехчево .................................

131/32

131/33

131/34

131/35

131/36

131/37

131/38

131/39

131/40

131/41

131/42

131/43

131/44

131/45

131/46

131/47

131/48

131/49

Страна 76

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3215. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
општина Прилеп .................................
3216. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
ОУ Дом на култура „Македонски
Брод“ – Македонски Брод .................
3217. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Куманово........................
3218. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Дом на култура „Наум Наумовски
Борче“ - Крушево ................................
3219. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Центар за култура Кичево .............
3220. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Кочани ............................
3221. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на НУ Центар за култура Крива Паланка ....................................................
3222. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Кавадарци ......................
3223. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Демир Хисар ..................
3224. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Делчево ..........................
3225. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Велес................................
3226. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Виница ............................
3227. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Гевгелија .......................
3228. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Центар за култура Гостивар .........
3229. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Валандово ......................
3230. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Дом на култура „Димитар Беровски“ - Берово .......................................
3231. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Град Скопје .....................................
3232. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Македонска академија на науките
и уметностите .....................................
3236. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на
рибите за вршење стопански риболов
на риболовна зона.............................

131/50

131/51

131/52

131/53

131/54

131/55

131/56

131/57

131/58

131/59

131/60

131/61

131/62

131/63

131/64

131/65

131/66

131/67

132/60

3237. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии на
рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативни зони и
риболовни ревири..............................
3238. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на
рибите за вршење стопански риболов
на риболовно подрачје.......................
3251. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска Документација за изградба на стопански
комплекс Г-2 лесна и незагадувачка
индустрија КО Липково вон г.р. општина Липково...................................
3252. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа
Градска општа болница „8-ми Септември“- Скопје ...................................
3253. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје ..........................
3254. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за образование и
наука .....................................................
3255. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на
Агенцијата за разузнавање..................
3256. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија КО Бунарџик општина Илинден .........................
3257. Одлука за начинот на наплата на износот за ,,Детска недела" во времето
од 7 до 13.10.2013 година ................
3258. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија за експлоатација на минералната суровина-руди на железо на локалитетот
“Тајмиште“, општина Кичево .............
3259. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на користење на недвижна ствар на Министерството за труд и социјална политика .
3260. Одлука за престанок на користење и
за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Градот
Скопје ...................................................
3261. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и
Музеј - Битола ......................................

132/60

132/60

133/5

133/5

133/7

133/7

133/7

133/8

133/8

133/9

133/9

133/9

133/10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3262. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа за управување со археолошки локалитет Стоби Градско ................................................
3269. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Државниот архив на Република
Македонија ..........................................
3270. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Уставниот суд на Република Македонија ...............................................
3271. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за надворешни
работи...................................................
3280. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план за изградба на
станбени, производни, комерцијални
објекти од јавен карактер на КО
Подбреѓе општина Јегуновце ............
3281. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
вршење на детални геолошки истражувања .................................................
3282. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место
за изградба на туристичко развојна
зона во КО Калишта општина Струга
3283. Одлука за изменување на Одлуката
за доделување на стипендии на
странски државјани од интерес за Република Македонија ...........................
3284. Одлука за изменување на Одлуката за
бројот на студенти за запишување во
прва година-прв циклус на студии на
јавните високообразовни установи на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот
универзитет во Тетово, Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во
учебната 2013/2014 година .....................
3285. Одлука за дополнување на Одлуката
за давање согласност на конкурсите
за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ во Битола и
Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип во академската 2013/2014 година ......................................................

133/19

134/2

134/2

134/2

135/2

135/8

135/8

135/8

135/9

135/10

Страна 77

3287. Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
Министерството за транспорт и врски
3288. Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
општина Штип .....................................
3289. Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
општина Свети Николе .......................
3290. Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
општина Демир Капија .......................
3291. Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
општина Велес .....................................
3312. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
доделување на концесија за детални
геолошки истражувања на минерална
суровина-градежен технички камен
на локалитетот ,,Катлановска Брезница“, општина Петровец .......................
3313. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на ЕВН Електростопанство
на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на Електрична
енергија Скопје ....................................
3321. Одлука за распишување Оглас за
именување државен правобранител
на Република Македонија ...................
3322. Одлука за одобрување на Годишната
сметка на Акционерското друштво за
вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за
2012 година ..........................................
3323. Одлука за одобрување на Финансиските извештаи на Акционерското
друштво за вршење на енергетски
дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна
сопственост за годината што завршува на 31 декември 2012 година ...........
3324. Одлука за одобрување на Годишниот
извештај за работата на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во периодот од
1.1.2012 година до 31.12.2012 година

136/2

136/2

136/2

136/3

136/3

137/62

137/62

138/6

138/6

138/7

138/7

Страна 78

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3325. Одлука за одобрување на работата и
на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во
државна сопственост на член на Одборот на директори за 2012 година ...
3326. Одлука за одобрување на работата и
на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во
државна сопственост на член на Одборот на директори за 2012 година ...
3327. Одлука за одобрување на работата и
на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во
државна сопственост на член на Одборот на директори за 2012 година ...
3328. Одлука за избор на овластен ревизор
за ревизија на Годишната сметка и на
Финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во
државна сопственост за 2013 година.
3329. Одлука за зголемување на основната
главнина на Акционерско друштво за
вршење на енергетски дејности
MАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со влогови преку издавање на
нови акции од трета емисија по пат
на приватна понуда .............................
3330. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на Трговско друштво за
производство на енергија „АЛБНОР
КОМПАНИ“ ДООЕЛ Тетово .............
3331. Статутарна одлука за изменување на
Статутот на Акционерското друштво
„Македонска информативна агенција“ -Скопје, во државна сопственост .
3332. Одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба по
основ на оформување на градежна
парцела поради изградба на објект од
јавен интерес .......................................
3333. Одлука за давање нa трајно користење на недвижни ствари на Општина
Кисела Вода .........................................
3334. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба
на водна комора, високопритисен цевковод и МХЕЦ бр.5 КО Ваташа
Општина Кавадарци ...........................

138/8

138/8

138/8

138/9

138/9

138/11

138/11

138/11

138/12

138/12

3335. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа Тетовски театар - Тетово ..........................................
3336. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – варовник од
лежиштето „Цер“ Општина Кичево ...
3337. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – доломит на
локалитетот
„Суводол“ Општина
Македонски Брод .................................
3338. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – минерална
вода и гас СО2 од лежиштето на локалитетот кај с. Гермијан, Битола ......
3339. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – варовник на
локалитетот „Чачка“ с. Горна Бањица, Општина Гостивар .........................
3340. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – кварц на локалитетот Крстот с. Умлена, Општина Пехчево ............................................
3341. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – минерална
вода и јагленороден двооксид СО2 на
локалитетот во близина на с. Средно
Егри-Бистрица-Битолско ....................
3342. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – мермер на
локалитетот „Цер“ Општина Кичево .
3343. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – природно
печена глина на локалитетот „Црвена
Могила“ Општина Делчево ................
3344. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – варовник од
лежиштето „Острец“, Општина Делчево .......................................................
3345. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минералната суровина – гранит од
лежиштето на локалноста „Клисе Баир“ кај с.Ново Село, општина Штип
од страна на концесионерот................
3346. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – глина од лежиштето „Вранешница“ општина Кичево .......................................................
3347. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – варовник на
локалитетот Град, општина Делчево .

138/13

138/13

138/13

138/13

138/14

138/14

138/14

138/14

138/15

138/15

138/15

138/15

138/15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3348. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – варовник на
локалитетот Корешница, општина
Демир Капија.......................................
3349. Одлука за основање на Туристичка
развојна зона „Стар Дојран“ ..............
3350. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој ...
3351. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој ...
3352. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој ...
3353. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој ...
3354. Одлука за затворање на Почесен
конзулат на Република Македонија
во Република Косово, со седиште во
Призрен ................................................
3355. Одлука за отворање на Почесен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Пеќ ..
3385. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерство за образование и
наука.....................................................
3386. Одлука за одредување на граничниот
премин Џепиште-Требиште за внесување и изнесување на одреден вид на
стока .....................................................
3387. Одлука за отуѓување на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија ..........................................
3388. Одлука за давање на согласност на
Статутарната одлука за изменување
на Статутот на Јавното претпријатие
за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје ................
3389. Одлука за овластување за изградба
на енергетски објект - нова мрежа за
пренос на природен гас на делница
Клечовце-Кавадарци со крак за ТЕЦ
Неготино ..............................................
3390. Одлука за изменување на Одлуката
за обрасците на Придружното писмо
и Меморандумот, содржината и формата на Кореспондентната табела и
на Изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската
унија .....................................................

138/16
138/16

138/16

138/17

138/17

138/17

138/17

138/18

141/3

141/3

141/3

141/4

141/4

141/6

Страна 79

3391. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија....................
3392. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија....................
3393. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движни ствари
на ЈЗУ Психијатриска болница
„Скопје“ - Скопје .................................
3394. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на производен
објект КО Богданци Општина Богданци .....................................................
3395. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа и пропратни објекти на водотекот на Црна Река
МХЕЦ Кажани идентификационен
број 208 КО Маловиште, Општина
Битола ...................................................
3396. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б3-големи
угостителски единици КО Нижеполе,
Општина Битола ..................................
3397. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено место за изградба на ЈЗУ Психијатриска
болница Негорци КО Негорци Општина Гевгелија ......................................
3398. Одлука за влегување и престојување
на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија
заради изведување на вежбовната
активност „Македонски блесок 09“ ...
3399. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за
детални геолошки истражувања на
минерални суровини по јавен повик
за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини ...................................
3400. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерство за финансии – Биро
за јавни набавки ...................................
3428. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
вршење на детални геолошки истражувања ..................................................

141/14

141/14

141/14

141/15

141/15

141/16

141/16

141/19

141/19

141/20

143/10

Страна 80

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3429. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за престанок и за давање
на трајно користење на движна ствар
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ....
3430. Одлука за престанок на користење
на недвижни ствари на Министерството за одбрана ................................
3431. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
оператор на електропреносниот систем на Македонија акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје....................................
3432. Oдлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
Град Скопје .........................................
3433. Oдлука за давање нa трајно користење на недвижни ствари на Министерство за надворешни работи ................
3434. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на сервиси Г3
КО Богданци вон г.р. Општина Богданци..................................................
3435. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и
незагадувачка индустрија (фарми)
КО Евла, Општина Центар Жупа........
3436. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и
незагадувачка индустрија (фарми)
КО Евла Општина Центар Жупа.........
3437. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ТТВ 8104
КО Праленик, општина Центар Жупа
3438. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и
незагадувачка индустрија КО Евла
општина Центар Жупа ........................

143/10

143/10

143/11

143/11

143/11

143/12

143/12

143/12

143/13

143/13

3439. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и
незагадувачка индустрија КО Евла
општина Центар Жупа ........................
3440. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс за автолимарска работилница КО Селце Општина Прилеп ......
3441. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на откупно
дистрибутивен центар за земјоделски
производи со пристапен пат КО Кавадарци 2 општина Кавадарци ...............
3442. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на постројка за
комбинирано производство на електрична енергија и топлина од 220мw
ТЕ-ТО 2 КО Бардовци Општина Карпош........................................................
3443. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Фабрика за
шински возила ДООЕЛ Велес ............
3444. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за
организирање на рекреативен риболов
со бр. 41-6492/1 од 22.8.2012 година
на риболовниот ревир „Треска 3“......
3445. Одлука за задолжување на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје кај Стопанска банка
АД Скопје ............................................
3446. Одлука за утврдување на бројот на
стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2013/2014 година .....
3447. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
Министерство за труд и социјална
политика ...............................................
3448. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини ....................................

143/13

143/13

143/14

143/14

143/15

143/15

143/16

143/16

143/16

143/17

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3449. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на
дивечот во ловиштата во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе, Радовиш, Штип и Битола .......................
3467. Одлука за отуѓување на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија со непосредна спогодба
по основ на оформување градежна
парцела поради изградба на објект од
јавен интерес - трафостаница .............
3468. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија за користење на вода за производство на
електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река .........
3469. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на ЕВН Електростопанство
на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична
енергија Скопје ..................................
3470. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс со придружни содржини во
КО Ајватовци општина Илинден ......
3471. Одлука за ослободување од плаќање
радиодифузна такса ............................
3472. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Агенција за
разузнавање .........................................
3473. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Основен суд
Скопје 1 Скопје ..................................
3474. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Народен правобранител ..........................................
3475. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Апелационен суд Гостивар ................
3476. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерство
за правда-Управа за извршување на
санкции ...............................................
3477. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Судски совет
на Република Македонија .................
3478. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија ...................

143/17

144/18

144/18

144/19

144/19
144/20

144/20

144/20

144/20

144/21

144/21

144/21

144/21

Страна 81

3479. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати на ЈП „Македонијапат“ - Скопје........................
144/21
3493. Одлука за висината на надоместокот
за издавање на контролните марки за
означување на брашно........................
145/2
3517. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење недвижни ствари
на Националната установа Библиотека Григор Прличев - Охрид ................ 147/50
3518. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба
на пристапен пат до профилот на брана Речани на Оризарска река општина Кочани ............................................. 147/50
3519. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Електротехничкиот факултет - Радовиш при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип........................................ 147/50
3520. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на
Статутот на Јавното претпријатие за
одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонија-пат"-Скопје .............................. 147/51
3521. Одлука за доделување концесија за
експлоатација на минерална суровина
– собирен кварц на Друштвото за
производство, трговија и услуги „САЈА 21” ДООЕЛ увоз - извоз Велес на
локалитетот „с.Слепче“, општина
Долнени ................................................ 147/51
3522. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распоредување на
приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2013 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски
организации, нивните здруженија и
нивната асоцијација, на здруженија за
борба против семејно насилство и за
Црвениот крст на Република Македонија ........................................................ 147/52
3523. Одлука за дополнување на Одлуката
за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација
на минералната суровина-руди на железо на локалитетот ,,Тајмиште“, општина Кичево ....................................... 147/52
3524. Одлука за престанок и за давање на
времено користење недвижни ствари
на агенцијата за управување со одземен имот ............................................... 147/52
3543. Одлука за давање согласност на годишната програма за ажурирање на
податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2013
година ................................................... 148/112

Страна 82

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3544. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Националната
установа библиотека Григор Прличев
- Охрид .................................................
3545. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење недвижни ствари
на Националната установа Охридско
лето - Охрид ........................................
3546. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на Министерството за внатрешни
работи...................................................
3547. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – шкрилец на друштвото за превоз, трговија и услуги сани-eхтра дооел извоз-увоз Крива Паланка на локалитетот “Почивало“, општина Крива Паланка ...........................................
3548. Одлука за престанок и давање нa
времено користење на недвижна
ствар на Здружението ансамбл на народни песни и ора беса-Гостивар и на
Здружението на градско аматерско
културно - уметничко друштво Браќа
Ѓиноски - Гостивар .............................
3549. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
вршење на детални геолошки истражувања ................................................
3550. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина ....................................
3551. Одлука за доделување на концесијата за експлоатација на минерална суровина јаглен на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности
“Македонски енергетски ресурси“
Скопје во државна сопственост на локалитетот “Звегор-Стамер“, општина
Делчево ................................................
3552. Одлука за давање согласност нa
Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2013 година .............
3560. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска
пумпна станица и услужен центар на
регионален пат р1303 КО Сенокос
општина Долнени ...............................
3561. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата
за катастар на недвижности ...............

148/112

148/112

148/113

148/113

148/113

148/114

148/114

148/115

148/115

149/135

149/136

3562. Одлука за дополнување на Oдлуката
за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералнa суровинa – гранит на локалитетот “с.
Скочивир - Бач - Новаци“ општина
Новаци .................................................. 149/136
3563. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
министерството за економија ............. 149/137
3564. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за престанок и за давање
на трајно користење на движни ствари на Факултет за безбедност – Скопје во состав на Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола .................... 149/137
3568. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерство за внатрешни работи .......................................................
150/2
3572. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижна
ствар на Здружение на граѓани ПОЛИО ПЛУС, Пост полио група за
поддршка, Скопје ................................
151/2
3573. Одлука за одобрување на Тарифникот за максималната висина на надоместокот за учество на обука и полагање на испит и максималната висина
на надоместокот за учество на обука
за усовршување на енергетските контролори ................................................
151/2
3574. Одлука за одобрување на Тарифникот за максималната висина на надоместокот за вршење на енергетска
контрола ...............................................
151/2
3599. Одлука за престанок и за давање нa
трајно користење на недвижна ствар
на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија ....................................................
153/3
3600. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на износот на
цената на водата за пиење од ЈПВ
„Лисиче“ - Велес кон ЈКП „Дервен“
Велес .....................................................
153/3
3601. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на Друштво за производство на електрична енергија „АКВА
ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје“ .
153/3
3602. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на општина Пробиштип .................
153/4
3603. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина
Пробиштип ...........................................
153/4

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3604. Одлука за доделување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - јаглен на Акционерско
друштво за вршење на енергетски
дејности “МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ Скопје во
државна сопственост на локалитетот
“Панчарево“, општина Пехчево.........
3605. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Е2-полигон
за обука на возачи во КО Кавадарци 2
општина Кавадарци ............................
3606. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс - Г2 лесна и незагадувачка
индустрија КО Караслари, Општина
Велес ....................................................
3607. Одлука за давање на согласност на
Годишната сметка за 2012 година и
Годишниот извештај за работењето
во 2012 година на ЈПВ Лисиче-Велес
3608. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на
Статутот на ЈП за водоснабдување
„Студенчица“ Другово .......................
3609. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Град
Скопје...................................................
3610. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Трговското
друштво за производство, трговија и
услуги “ОБЕЛ ГРАДБА“ ДООЕЛ
увоз-извоз с.Град Делчево на локалитетот “Дуните“ , општина Делчево
3611. Одлука за запишување на правото на
сопственост на недвижната ствар на
име на Република Македони ја во Јавната книга за запишување на права на
недвижностите ...................................
3612. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за култура ..........
3613. Одлука за дополнување на Одлуката
за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални
суровини ..............................................
3614. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено
место за изградба на мала акумулација на Луковичка Река КО Луковица
општина Македонска Каменицa……

153/4

153/5

153/5

153/5

153/5

153/6

153/6

153/6

153/7

153/8

153/8

Страна 83

3625. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено за
изградба на Г2-лесна индустрија КО
Групчин општина Желино ..................
3626. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на далновод 10(20)/0,4 кВ КО Чалакли (отцеп од постоечки далновод
Башибос) до столбна трафостаница
10(20)/0,4 кВ КО Собри општина Валандово .................................................
3627. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс КО Богданци, општина
Богданци ...............................................
3628. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна
индустрија КО Глишиќ општина Кавадарци .................................................
3629. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г-2 лесна
индустрија КО Сопот, општина Кавадарци .....................................................
3630. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна
индустрија - стопански објект КО Ракотинци Општина Сопиште................
3631. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на мала хидрелектрична централа
со реф.бр.3 со пропратни објекти КО
Ваташа општина Кавадарци ...............
3632. Одлука за изменување на Одлуката
за продажба на недвижни ствари .......
3633. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на трајно
користење на движна ствар на Националната установа Музеј - Гевгелија ...

154/3

154/3

154/3

154/4

154/4

154/4

154/5
154/5

154/5

Страна 84

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3634. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје ...................
3635. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа Историски
Музеј - Крушево ..................................
3636. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа Музеј на Македонија - Скопје.................................
3637. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа Музеј на Македонија - Скопје.................................
3638. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа Музеј на Македонија - Скопје.................................
3639. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа Музеј на Македонија - Скопје.................................
3640. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и
Музеј - Битола .....................................
3641. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и
Музеј - Штип .......................................
3642. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа Музеј - Гевгелија ....................................................
3643. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за внатрешни работи ......................................................
3644. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на движни ствари
на Национална агенција за нуклеарни
технологии на Република Македонија
3645. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Василево..........................
3646. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Национална установа Археолошки
музеј на Република МакедонијаСкопје...................................................
3647. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на движни ствари
на Министерство за економија Државен инспекторат за техничка
инспекција ...........................................

154/5

154/6

154/6

154/7

154/7

154/7

154/8

154/8

154/9

154/9

154/10

154/10

154/10

154/11

3648. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на движни ствари
на Институтот за акредитација на Република Македонија ............................
3649. Одлука за изменување на Одлуката
за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско земјиште
во градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на биогасна
централа со придружни содржини КО
Логоварди, општина Битола ...............
3650. Одлука за изменување на Одлуката
за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско земјиште
во градежно за изработка на Државна
урбанистичка планска документација
за изградба на биогасна централа со
придружни содржини КО Могила општина Могила ......................................
3651. Одлука за изменување на Одлуката
за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско земјиште
во градежно за изработка на Државна
урбанистичка планска документација
за изградба на биогасна централа со
придружни содржини КО Породин
општина Битола ...................................
3652. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија....................
3653. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија....................
3654. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија....................
3674. Одлука за давање согласност на
Програмата за дополнување на Инвестиционата програма за 2013 година на ЈП за водоснабдување ,,Студенчица" Другово ......................................
3675. Одлука за престанок на користење
на недвижна ствар на Центарот за управување со кризи................................
3676. Одлука за престанок на користење
на недвижни ствари на Дирекцијата
за заштита и спасување .......................
3677. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за долготраен
закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат
на непосредна спогодба на ЕВН
Електростопанство на Македонија,
Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје ...
3678. Одлука за престанок и за давање на
времено користење движни ствари на
Министерство за финансии - Управа
за финансиска полиција ......................
3679. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на општина
Прилеп ..................................................

154/11

154/12

154/12

154/12

154/13

154/13

154/13

155/6

155/6

155/6

155/6

155/7

155/7

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3680. Одлука за одобрување на Годишна
сметка за 2012 година и Финансиски
извештај за работењето за 2012 година на АД Електрани на Македонија,
во државна сопственост, Скопје ........
3681. Одлука за одобрување на Годишен
извештај за остварените резултати од
работењето на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост,
Скопје за 2012 година .........................
3682. Одлука за одобрување на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД
Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2012 година ......................................................
3683. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина
Штип ....................................................
3684. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини ..................................
3685. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
вршење на детални геолошки истражувања .................................................
3686. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – травертин на Друштвото за
производство, трговија и услуги
МИП-МАРФИЛ увоз-извоз
ДОО
Прилеп на локалитетот “Џурово“, општина Прилеп…………….................
3687. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствaри на Општина
Дојран………………………................
3688. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствaри на Општина
Дојран……………………….................
3727. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест на град Скопје .....
3728. Одлука за определување име на автопат А-2 од граничен премин Деве
Баир до граничен премин Ќафасан
(Коридор VIII) .....................................
3737. Одлука за отуѓување на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија ..........................................
3738. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари без надомест на Општина Штип...
3739. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на движни ствари
на Советот на јавните обвинители на
Република Македонија .......................
3740. Одлука за продажба на движни ствари - моторни возила ..........................

155/8

155/8

155/8

155/8

155/9

155/9

155/10

155/10

155/10

157/38

157/38

158/10

158/10

158/10
158/11

Страна 85

3741. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
општина Богданци ...............................
3742. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за култура ...........
3743. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија....................
3754. Одлука за избор на кандидати на кои
им се доделуваат средства за постдипломски студии „Габриела Коневска Трајковска“ во странство од областа на правото, економијата и политиките на Европската унија, за академската 2013/2014 година .................
3755. Одлука за продажба на движни ствари - моторни возила ...........................
3756. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој.....................................................
3757. Одлука за изменување на Одлуката
за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Генерален урбанистички план за КО Крива
Паланка општина Крива Паланка ......
3764. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на недвижна ствар
на Општина Прилеп ............................
3765. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Општина Прилеп .........................................................
3766. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина
Сарај......................................................
3767. Одлука за одобрување на Годишната
сметка и Финансиските извештаи на
АГРИ ЛЕНД АД Скопје за 2012 година .......................................................
3768. Одлука за одобрување на Годишниот
извештај за работењето на АГРИ
ЛЕНД АД Скопје за 2012 година .......
3769. Одлука за одобрување на работата
на членовите на Одборот на директори на АГРИ ЛЕНД АД Скопје за 2012
година ...................................................
3770. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавното обвинителство на Република Македонија ..................................
3771. Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија .....
3772. Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизацијата на работните места во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија ...........................................

158/12

158/12

158/15

160/2
160/2

160/4

160/5

161/4

161/5

161/5

161/6

161/6

161/6

161/7

161/7

161/7

Страна 86

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3773. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Дојран ..............................
3774. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење недвижна ствар на
Агенцијата за странски инвестиции и
промоција на извозот ..........................
3775. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Арачиново .....................
3776. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Илинден..........................
3777. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Петровец ........................
3778. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Карпош ...........................
3779. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Ѓорче Петров ................
3780. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Сарај ...............................
3781. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кисела Вода ...................
3782. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Аеродром ......................
3783. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Сопиште .........................
3784. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Студеничани ..................
3785. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Зелениково .....................
3786. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Струга .............................
3787. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Вевчани .........................
3788. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Струмица .......................
3789. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Василево .........................
3790. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Босилово.........................
3791. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Ново Село ......................
3792. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Тетово .............................

161/8

161/8

161/8

161/9

161/9

161/10

161/10

161/10

161/11

161/11

161/12

161/12

161/13

161/13

161/14

161/14

161/14

161/15

161/15

161/16

3793. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Желино ..........................
3794. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Боговиње .........................
3795. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Брвеница ........................
3796. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Чашка .............................
3797. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Карбинци ......................
3798. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Јегуновце .......................
3799. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Теарце ............................
3800. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Велес ..............................
3801. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Берово ............................
3802. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Битола .............................
3803. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Богданци .........................
3804. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Валандово .......................
3805. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Виница ............................
3806. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Врапчиште .....................
3807. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Гевгелија .........................
3808. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Гостивар ..........................
3809. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Дебар ...............................
3810. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Демир Хисар ...................
3811. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Дојран..............................
3812. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кавадарци .......................
3813. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кичево .............................

161/16

161/17

161/17

161/18

161/18

161/19

161/19

161/20

161/20

161/21

161/21

161/22

161/22

161/22

161/23

161/23

161/24

161/24

161/25

161/25

161/25

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3814. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кочани ............................
3815. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Маврово и Ростуше .......
3816. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Могила............................
3817. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Новаци ............................
3818. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Пласница ........................
3819. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Росоман ..........................
3820. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Центар Жупа ..................
3821. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Бутел ..............................
3822. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Гази Баба ........................
3823. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Дебарца ..........................
3824. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Долнени ..........................
3825. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Зрновци ..........................
3826. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Конче ..............................
3827. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кривогаштани ................
3828. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Крушево .........................
3829. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Куманово.........................
3830. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Липково ...........................
3831. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Лозово ............................
3832. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Охрид ..............................
3833. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Прилеп.............................

161/26

161/26

161/27

161/27

161/28

161/28

161/28

161/29

161/29

161/30

161/30

161/31

161/31

161/31

161/32

161/32

161/33

161/33

161/34

161/34

Страна 87

3834. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Радовиш ...........................
3835. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Ранковце .........................
3836. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Ресен................................
3837. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Свети Николе .................
3838. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Старо Нагоричане ..........
3839. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Чешиново-Облешево .....
3840. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Чучер-Сандево ..............
3841. Одлука за запишување на право на
сопственост на недвижна ствар-зграда во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на
правата на недвижностите ..................
3842. Одлука за запишување на право на
сопственост на недвижна ствар-зграда во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на
правата на недвижности......................
3843. Одлука за запишување право на сопственост на недвижна ствар-објект во
корист на Република Македонија во
Јавната книга за запишување на правата на недвижности ...........................
3844. Одлука за испраќање на единица на
Армијата на Република Македонија
за учество во вежбовна активност
„Adjacent Lowlands (AJLL)” во Кралството Холандија................................
3859. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на движни ствари
на Институт за стандардизација на
Република Македонија ........................
3860. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во
Република Словенија, со седиште во
Мурска Собота .....................................
3896. Одлука за отуѓување на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија ...........................................
3897. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Судски буџетски совет...............................
3898. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижни
ствари на Секретаријатот за европски
прашања ...............................................

161/35

161/35

161/35

161/36

161/36

161/37

161/37

161/38

161/38

161/38

161/39

162/4

162/5

163/81

163/81

163/82

Страна 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3899. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското друштво за градежништво и услуги СБМ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
с.Мала Речица Тетово на локалитетот
„с.Чајле“, општина Гостивар .............
3900. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за децадетска градинка „СНЕЖАНА –
БЛАНШНЕЖ“ во Скопје....................
3901. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност .........
3902. Одлука за изменување на Одлуката
за отстапување на нафтени деривати
од задолжителните резерви на нафта
и нафтени деривати на Дирекцијата
за заштита и спасување ......................
3903. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на општина Василево...................................
3904. Одлука за престанок на користење
на недвижни ствари на Министерството за одбрана ...............................
3905. Одлука за продажба на недвижнa
ствар .....................................................
3906. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на
Статутот на Институтот за акредитација на Република Македонија ..........
3907. Одлука за давање одобрение за основање на Приватна установа за децадетска градинка „Грин Хаус“ во
Скопје...................................................
3908. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на движна ствар
на Институт за јавно здравје на Република Македонија ...........................
3909. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на ЈУ
„Центар за стручно образование и
обука“-Скопје ......................................
3910. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Агенција за млади и спорт .................
3911. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за транспорт и врскиДржавен комунален инспекторат ......
3912. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за транспорт и врскиДржавен комунален инспекторат .....

163/82

163/83

163/83

163/84

163/84

163/84
163/84

163/85

163/85

163/86

163/86

163/86

163/86

163/87

3913. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за финансии-Управа за
финансиско разузнавање .....................
3914. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за правда-Управа за
извршување на санкции ......................
3915. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за правда-Управа за
извршување на санкции ......................
3916. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Агенција за финансиска подршка во
земјоделството и руралниот развој ....
3917. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Агенцијата за финансиска подршка
во земјоделството и руралниот развој
3918. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Агенцијата за финансиска подршка
во земјоделството и руралниот развој
3919. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Агенцијата за финансиска подршка
во земјоделството и руралниот развој
3920. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Агенцијата за финансиска подршка
во земјоделството и руралниот развој
3921. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на Јавното обвинителство на Република
Македонија ...........................................
3922. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на ЈУ
Центар за образование на возрасните
- Скопје .................................................
3923. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за култура – Управа
за заштита на културното наследство
3924. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за здравство .............
3925. Одлука за доделување на средства на
Државниот
студентски
центар
„Скопје” - Скопје .................................

163/87

163/87

163/87

163/88

163/88

163/88

163/88

163/88

163/89

163/89

163/89

163/89

163/90

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3926. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Државниот испитен центар ................
3927. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на
регионален пат Р29272 (стара ознака
Р-102) од с.Опае до граница со Република Косово ...................................
3928. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за децадетска градинка „Црвенкапа“ во
Скопје...................................................
3929. Одлука за предавање на недвижностградежно земјиште во владение на
Министерство за транспорт и врски..
3930. Одлука за предавање на недвижностградежно земјиште во владение на
Министерство за транспорт и врски..
3931. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
3996. Одлука за избор на директор на
Фондот за иновации и технолошки
развој ....................................................
4033. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
општината Сарај..................................
4034. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
вршење на детални геолошки истражувања ................................................
4035. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движнa ствар на
општина Прилеп .................................
4036. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движнa ствар на
општина Чешиново - Облешево ........
4037. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на ЈЗУ
„Општа болница“ Дебар .....................
4038. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на ЈЗУ
„Општа болница“ Кичево ..................
4039. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на ЈЗУ
Специјална болница за ортопедија и
трауматологија „Св. Еразмо“ Охрид .
4040. Одлука за утврдување на трговските
друштва од посебно значење за работа во кризна состојба ..........................
4041. Одлука за давање на согласност на
Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти
кои вршат дејност во заштитено подрачје Национален парк „Маврово“ ....

163/90

163/90

163/93

163/93

163/94

163/94

165/2

167/3

167/3

167/3

167/3

167/4

167/4

167/4

167/5

167/7

Страна 89

4042. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија....................
4043. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување нa цената на годишната претплата нa службеното
гласило „Службен весник на Република Македонија" за 2014 година.......
4044. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на
прописи на Република Македонија за
2014 година ..........................................
4045. Одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на Општина
Битола ...................................................
4046. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на Е2-склад со
подземни и надземни резервоари за
моторно гориво во КО Сирково општина Росоман .....................................
4047. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
класа на намена Г-2 индустриска хала
за производство на памук, примарна
преработка на памук, чување на репроматеријали КО Н Село Ш општина
Штип .....................................................
4048. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено
место за изградба на граничен премин Ќафасан КО Радожда општина
Стругa ...................................................
4049. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс со основна класа на намена
Г 1- тешка индустрија КО Чучер Сандево вон г.р. Општина Чучер Сандево
4050. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документациjа за изградба на објекти за
производство и сервис за мерила на
маса со лабораторија КО Усје општина Кисела Вода.....................................
4051. Одлука за предавање на градежно
земјиште во владение на АД МЕПСО
– Скопје ................................................
4052. Одлука за предавање градежно земјиште во владение на АД „МЕПСО“ Скопје ...................................................

167/7

167/7

167/7

167/7

167/8

167/8

167/8

167/10

167/10

167/10

167/11

Страна 90

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

4053. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Општа
болница - Струмица ............................
4054. Одлука за испраќање на единица на
Армијата на Република Македонија
за учество во вежбовна активност
„MISSION READINESS-2013“, во
Сојузна Република Германија ............
4055. Одлука за предавање градежно земјиште во владение на АД МЕПСО
Скопје...................................................
4056. Одлука за изменување на Одлуката
за распределба на средства за: проектот “Водовод и канализација на општините фаза 1“, изградба на фекална канализација во населено место
Беловиште во општина Гостивар и
населено место Милетино во општина Брвеница и изработка на техничка
документација за фекална канализација во населено место Сирково во
општина Росоман ................................
4057. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенција
за млади и спорт ..................................
4058. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Град
Скопје...................................................
4079. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Виница.............................
4080. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Демир Хисар ...................
4081. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Берово..............................
4082. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Пехчево ...........................
4083. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Дојран ..............................
4084. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Пробиштип .....................
4085. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено
место за изградба на граничен премин Деве Баир во КО Узем општина
Крива Паланка .....................................
4086. Одлука за започнување на постапка
за доделување на договор за Јавно
приватно партнерство за стопанисување и управување со комплексот
Македонско село .................................

167/11

167/12

167/12

167/13

167/13

167/14

168/21

168/22

168/22

168/22

168/23

168/23

168/24

168/24

4098. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено
место за изградба нa стопански комплекс Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Стење општина Ресен ...
4099. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на технолошко
индустриска развојна зона КО Виница општина Виница .............................
4100. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за престанок и за давање
на времено користење на недвижни
ствари на општина Пехчево ................
4101. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за престанок и за давање
на времено користење на недвижни
ствари на општина Пехчево ................
4102. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавна здравствена установа Градска
општа болница „8-ми Септември“ Скопје ...................................................
4103. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавна здравствена установа Општа
болница – Кичево ................................
4104. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавна здравствена установа Герантолошки завод „13 – ти Ноември“ –
Скопје ...................................................
4105. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавна здравствена установа Здравствена станица – Липково ...................
4106. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавна здравствена установа Здравствен дом - Струмица .........................
4107. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавна здравствена установа Здравствен дом – Скопје...............................
4108. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавна здравствена установа Општа
болница - Дебар ...................................
4109. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за образование и
наука .....................................................
4110. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на општина
Битола ...................................................

169/19

169/19

169/19

169/19

169/20

169/20

169/20

169/21

169/21

169/21

169/22

169/22

169/24

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

4111. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за давање согласност на
Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на
Министерство за внатрешни работи
4112. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижна
ствар на Службата на Собранието на
Република Македонија .......................
4113. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење недвижни
ствари на Националната установа
Библиотека
„Григор
Прличев“Охрид ...................................................
4114. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Филолошки факултет Блаже Конески во Скопје ...................................
4115. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за образование и
наука.....................................................
4116. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за труд и социјална политика..........................................
4117. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Градско ...........................
4118. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавна научна установа Институт за
национална историја- Скопје .............
4119. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавна научна установа Институт за
духовно културно наследство на Албанците - Скопје ..................................
4120. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата
за странски инвестиции и промоција
на извозот на Република Македонија
4121. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје ...........................................
4122. Одлука за дополнување на Одлуката
за давање согласност на конкурсите
за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ во Битола и
Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип во академската 2013/2014 година ......................................................
4123. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижна ствар
на Министерството за труд и социјална политика..........................................

169/24

169/24

169/24

169/25

169/31

169/38

169/45

169/52

169/59

169/66

169/66

169/66

169/67

Страна 91

4143. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Романија во Република Македонија, со седиште во Штип ...........
4144. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Романија во Република Македонија, со седиште во Штип ....................................
4145. Одлука за дополнување на Одлуката
за формирање на Комитет за животна
средина и здравје како меѓуресорско
тело .......................................................
4146. Одлука за давање на согласност за
пренос на акции ...................................
4147. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати на Општина Кичево..............................................
4148. Одлука за давање согласност на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ........................................................
4149. Одлука за намалување на увозните
давачки за доматно пире .....................
4150. Одлука за определување на периодот
на закуп на градежното земјиште во
технолошко индустриската развојна
зона Скопје 1 и за висината на закупнината ...................................................
4151. Одлука за давање на согласност на
Правилникот за инструментот за
поддршка-кофинансирани грантови
за старт-АП, СПИН-ОФ компании и
иновации на Фондот за иновации и
технолошки развој ...............................
4152. Одлука за давање на согласност на
Правилникот за инструментот за поддршка – кофинансирани грантови и
условени заеми за комерцијализација
на иновации на фондот за иновации и
технолошки развој ...............................
4153. Одлука за давање на согласност на
Правилникот за инструментот за поддршка - техничка помош преку акцелератори на Фондот за иновации и
технолошки развој ...............................
4154. Одлука за давање на согласност на
Правилникот за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови за
трансфер на технологии на Фондот за
иновации и технолошки развој ...........
4155. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за земјоделство
шумарство и водостопанство .............
4156. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за економија .......
4157. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за транспорт и
врски .....................................................

170/25

170/26

170/26
170/26

170/26

170/27
170/27

170/30

170/30

170/31

170/31

170/31

170/32

170/35

170/38

Страна 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

4158. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за правда ............
4159. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за внатрешни работи ......................................................
4160. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за одбрана ..........
4161. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за надворешни
работи...................................................
4162. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за образование и
наука.....................................................
4163. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Демир Хисар ..................
4164. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Крушево .........................
4165. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Валандово .......................
4166. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Берово .............................
4167. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Свети Николе .................
4168. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Ресен ...............................
4169. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Пробиштип.....................
4170. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кратово...........................
4171. Одлука за давање согласност на Статутот на Фондот за иновации и технолошки развој ....................................
4172. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени
предмети со правосилни одлуки на
Министерство за труд и социјална
политика ..............................................
4173. Одлука за изменување на Одлуката
за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални
суровини ..............................................
4178. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за внатрешни работи .

170/41

170/44

170/47

170/50

170/53

170/56

170/59

170/62

170/65

170/68

170/71

170/74

170/77

170/80

170/80

170/80

171/2

4179. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Универзитетска Библиотека Св. Климент
Охридски - Битола ...............................
4180. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека
Св.Климент Охридски - Скопје ..........
4181. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Манифестација Струшки вечери на поезијата –
Струга ...................................................
4182. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за образование и
наука - Биро за развој на образованието .........................................................
4183. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Филозофски факултет во Скопје ...
4184. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Филолошки факултет Блаже Конески во Скопје ....................................
4185. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Универзитетот за информатички
технологии и науки Свети Апостол
Павле во Охрид ....................................
4186. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Државниот Универзитет во Тетово
4187. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Универзитетот Св. Климент
Охридски во Битола ............................
4188. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Универзитетот Гоце Делчев во
Штип .....................................................
4189. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје ........................................
4190. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Македонската академија на науките и уметностите ..................................
4191. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Здружението на граѓани Македонски П.Е.Н. Центар во Скопје ..............
4192. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Институтот за македонска литература во Скопје ......................................
4193. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Институтот за македонски јазик
Крсте Мисирков во Скопје .................

171/3

171/6

171/9

171/12

171/15

171/18

171/21

171/24

171/27

171/30

171/33

171/36

171/39

171/42

171/45

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

4194. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Друштвото на писатели на Македонија ...................................................
4195. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Сојузот на литературните преведувачи на Македонија ............................
4196. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Секретаријатот за законодавство .
4197. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ..........
4198. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Секретаријатот за спроведување
на Рамковниот договор .......................
4199. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Секретаријатот за европски прашања .....................................................
4200. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Кабинетот на Претседателот на
Република Македонија .......................
4201. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Службата на Собранието на Република Македонија ...........................
4202. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ..........
4213. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Агенцијата за иселеништво ...........
4214. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за финансии .......
4215. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за животна средина и просторно планирање .............
4216. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за труд и социјална политика..........................................
4217. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за локална самоуправа ...................................................
4218. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за информатичко
општество и администрација .............
4219. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за здравство .......

171/48

171/51

171/54

171/57

171/60

171/63

171/66

171/69

171/72

172/3

172/6

172/9

172/12

172/15

172/18

172/21

Страна 93

4220. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Комисијата за односи со верските
заедници и религиозни групи .............
4221. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Центар за
култура - Крива Паланка .....................
4222. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Центар за
култура КочоРацин - Кичево ..............
4223. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Центар за
култура - Дебар ....................................
4224. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Центар за
култура Браќа Миладиновци - Струга
4225. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Центар за
култура АНОМ - Гостивар..................
4226. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Радовиш ..........................
4227. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Прилеп .............................
4228. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Пехчево ............................
4229. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Неготино .........................
4230. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Куманово ........................
4231. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кочани.............................
4232. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кавадарци .......................
4233. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Делчево ...........................
4234. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Гевгелија .........................
4235. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Виница ............................
4236. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Велес ...............................
4237. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Градот Скопје ..................................
4238. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Струмица ........................

172/24

172/27

172/30

172/33

172/36

172/39

172/42

172/45

172/48

172/51

172/54

172/57

172/60

172/63

172/66

172/69

172/72

172/75

172/78

Страна 94

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

4239. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип ....................................................
4240. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Библиотека Кочо Рацин - Тетово.......................
4241. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа библиотека Григор Прличев - Охрид ................
4242. Одлука за дополнување на Одлуката
за утврдување на коефициенти за
пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на
Република Македонија .......................
4302. Одлука за давање согласност на Објава за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно
наддавање во општина Дојран за изградба на туристичка развојна зона...
4307. Одлука за престанок на користење
на недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за РепубликатаСкопје...................................................
4317. Исправка............................................
4324. Одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина
Берово ..................................................
4325. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за експлоатација на техногени минерални суровини ..................................................
4326. Одлука за размена на шума и шумско земјиште во сопственост на Република Македонија со шума и шумско земјиште во приватна сопственост во сопственост на Т.Д.П.Т.У.У.
„МС КОМПАНИ“ ДООЕЛ-Тетово ...
4327. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотел на локалитет до „Езерце“ КО Бс општина
Крива Паланка .....................................
4328. Одлука за давање на трајно користење на недвижнa ствар на Министерство за образование и наука ...............
4329. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за децадетска градинка „Гулдесте“ во Гостивар.........................................................
4330. Одлука за изменување на Одлуката
за формирање на Управен одбор на
Проектот – Самовработување со кредитирање ..............................................

172/81

172/84

172/87

172/90

174/1

175/2
176/3

177/4

177/5

177/5

177/5

177/5

177/6

177/6

4331. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на ЈНУ Хидробиолошки завод –
Охрид ..................................................
4332. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на ЈНУ Институт за фолклор „Марко
Цепенков“-Скопје ................................
4333. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје
4334. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на ЈНУ Институт за македонска литература - Скопје .................................
4335. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
ЈНУ Институт за македонски јазик
„Крсте Мисирков“- Скопје .................
4336. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на ЈНУ Институт за национална историја – Скопје ........................................
4337. Одлука за сведување нa податоците
од системот на образованието во Република Македонија co меѓународната стандардна класификација на образованието (ISCED-2011)......................
4338. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на ЕВН Електростопанство
на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична
енергија Скопје ....................................
4339. Одлука за изменување нa Одлуката
за определување нa периодот нa закуп нa градежното земјиште во технолошко индустриската развојна зона
Скопје 2 и за висината на закупнината .......................................................
4340. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на ЕВН Електростопанство
на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична
енергија Скопје ....................................
4341. Одлука за престанок и за давање нa
трајно користење на движни ствари
на службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија ....................................................
4342. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на технолошка
индустриска развојна зона КО Берово
вон град општина Берово ....................

177/6

177/21

177/35

177/38

177/52

177/65

177/79

177/79

177/79

177/80

177/80

177/81

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

4343. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на трговски
центар во близина на граничен премин Делчево КО Звегор-вонград општина Делчево ....................................
4344. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на технолошка
индустриска развојна зона Делчево
КО Делчево, општина Делчево ..........
4345. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за линиски инфраструктурни
градби и изградба на ХЕЦ ,,Бошков
Мост“ со пратечки објекти и содржини Општина Маврово и Ростуша
и Општина Дебар ................................
4346. Одлука за отуѓување на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија ..........................................
4347. Одлука за изменување на Одлуката
за распределба на средства за изградба на инфраструктурни објекти во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина СопиштеРегионален водовод Патишка Река...
4348. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на брана и акумулација „Речани“ со придружни
градби (дел од хидросистемот „Оризарска Река“) општина Кочани ..........
4349. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на трговски
центар во близина на граничен премин Ново Село КО Ново Коњарево и
КО Ново Коњарево - вон г.р. општина Ново Село .......................................
4355. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено
место за изградба на производен комплекс КО Стенче општина Брвеница
4356. Одлука за набавка на недвижна
ствар - заштитено на културно наследство .................................................
4366. Одлука за усогласување и менување
на Царинската тарифа за 2014 година
(*).........................................................

177/81

177/81

177/83

177/87

177/87

177/87

177/90

178/2

178/2

179/2

Страна 95

4373. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на
Агенцијата за млади и спорт...............
4374. Одлука за продажба на недвижни
ствари....................................................
4375. Одлука за престанок на користење
на недвижни ствари на Министерството за труд и социјална политика .
4376. Одлука за престанок на користење и
пренесување на правото на сопственост на движни ствари на општина
Аеродром ..............................................
4377. Одлука за престанок на користење
на недвижни ствари на Министерството за одбрана .................................
4378. Одлука за предавање на недвижностградежно земјиште во владение на
Јавното претпријатие за државни патишта ....................................................
4379. Одлука за предавање на градежно
земјиште во владение на АД МЕПСО
- Скопје .................................................
4380. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Битола .............................
4381. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Општина Велес ....................................
4382. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Гостивар ..........................
4383. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
општина Гевгелија...............................
4384. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
општина Кавадарци .............................
4385. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Кичево ..............................
4386. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
општина Кочани ..................................
4387. Одлука за престанок и за давање на
трајно користењена движни ствари
на Општина Куманово ........................
4388. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Општина Охрид ...................................
4389. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Општина Прилеп .................................
4390. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
општина Струмица ..............................
4391. Одлука за престанок и за давање на
трајно користењена движна ствар на
општина Тетово ...................................
4392. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
општина Штип .....................................

181/4
181/4

181/5

181/6

181/15

181/15

181/16

181/17

181/17

181/18

181/18

181/18

181/19

181/19

181/19

181/20

181/20

181/20

181/20

181/21

Страна 96

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

4393. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
општина Маврово-Ростуше................
4394. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
општина Македонски Брод ................
4395. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
општина Петровец ..............................
4396. Одлука за престанок на користење
на недвижна ствар на Заводот за платен промет ...........................................
4397. Одлука за предавање на недвижност
- градежно земјиште во владение на
Град Скопје..........................................
4398. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за геодетски услуги ГПС ПРЕМЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп на локалитетот
“Сладун“, општина Прилеп ...............
4399. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
Јавно претпријатие Македонски железници Инфраструктура ...................
4400. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
Акционерското друштво за изградба
и стопанисување со станбен простор
и деловен простор од значење за Републиката .............................................
4401. Одлука за изменување на Одлуката
за распределба на средствата за изградба реконструкција на мостови во
Општините Брвеница, Градско, Југуновце и Кратово ..................................
4402. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија ...................
4403. Одлука за изменување на Одлуката
за давање на трајно користење на
недвижни ствари на Град Скопје .......
4404. Одлука за распределба на средства
од Буџетот на Република Македонија
за 2013 година наменети за финансирање на програмските активности на
здруженија и фондации со цел промовирање на меѓуетничките односи .
4405. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Градско ............................
4406. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Гази Баба ............
4422. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерство за култура - Управа
за заштита на културното наследство

181/21

181/21

181/22

181/22

181/22

181/23

181/23

181/24

181/24

181/25

181/25

181/25

181/27

181/27

183/3

4423. Oдлука за испраќање на единица на
Армијата на Република Македонија
за учество во вежбовна активност
„Active Lion”, во Кралството Белгија
4424. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижна
ствар на Агенцијата за поддршка на
претприемништвото на Република
Македонија ...........................................
4425. Одлука за утврдување на вредноста
на бодот на платите на судските
службеници за 2014 година ................
4426. Одлука за времетраењето на јавниот
повик и бројот на јавни повици за
пријавување на граѓани за добивање
субвенциониран станбен кредит во
2014 година ..........................................
4427. Одлука за изменување на Одлуката
за намалување на цената на становите
во општествена сопственост ...............
4428. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Државниот управен инспекторат .........................................................
4429. Одлука за распределба на средствата
од Буџетот на Република Македонија
за 2013 година наменети за финансирање на програмските активности на
здруженија и фондации .......................
4430. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Виница............................
4431. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Валандово.......................
4432. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Свети Николе.................
4433. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Радовиш..........................
4434. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Пробиштип.....................
4435. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Прилеп............................
4436. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Охрид..............................
4437. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Неготино........................
4438. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Македонска Каменица.....
4439. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Крушево.........................
4440. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Крива Паланка................

183/3

183/3

183/4

183/4

183/4

183/5

183/5

183/9

183/14

183/19

183/24

183/29

183/34

183/39

183/44

183/49

183/54

183/59

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

4441. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Кратово...........................
183/64
4442. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Кочани............................
183/69
4443. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Гевгелија..........................
183/74
4444. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Дојран.............................
183/79
4445. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Демир Хисар..................
183/84
4446. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Делчево...........................
183/89
4447. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Битола.............................
183/94
4448. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Штип...............................
183/99
4449. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Берово............................. 183/104
4450. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Општина Арачиново ................................ 183/109
4483. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на трговското друштво за
производство на енергија „АЛБНОР
КОМПАНИ’’ ДООЕЛ Тетово ............
185/4
4484. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана ................................
185/5
4485. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Град Скопје .....................................
185/7
4486. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
општина Берово ..................................
185/7
4487. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
општина Валандово ............................
185/7
4488. Одлука за предвремена примена на
Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Европските заедници и нивните земји-членки,
од една страна и Република Македонија, од друга страна, за да се земе
предвид пристапувањето на Република Хрватска во Европската унија......
185/7
4489. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „VIKING 14”, во Кралството
Шведска и во Република Србија ........
185/37

Страна 97

4490. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште во
сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје ...............
4491. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште во
сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје ...............
4492. Одлука за давање правo на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на
АД за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор
од значење за Републиката - Скопје..
4493. Одлука за престанок и за давање нa
трајно користење на недвижна ствар
на Фондот за иновации и технолошки
развој.....................................................
4494. Одлука за престанок и за давање нa
трајно користење на недвижна ствар
на Фондот за иновации и технолошки
развој.....................................................
4495. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина–минерална–подземна вода на
Друштвото за производство, промет и
услуги “ДАВИНА ВОДА” ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје на локалитетот “Герекарица“с.Варвара, општина Сопиште
4496. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Здружението за заштита и негување
на културните вредности на Рајчица
РАЈЧИЦА с.Рајчица ............................
4497. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Министерството за животна
средина и просторно планирање ........
4498. Одлука за престанок и за давање нa
трајно користење на недвижни ствари на Сојузот на здруженија на пензионерите на Република Македонија .
4499. Одлука за утврдување на вредноста
на бодот за платите на припадниците
на судската полиција за 2014 година .
4500. Одлука за ослободување од плаќање
радиодифузна такса .............................
4501. Одлука за ослободување од плаќање
радиодифузна такса .............................
4502. Одлука за ослободување од плаќање
радиодифузна такса .............................
4503. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина –песок и чакал на Друштвото за производство и градежништво СД-ТРАНС
ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево на локалитетот “Оџов Чукар“
с.Звегор, општина Делчево................

185/37

185/37

185/38

185/39

185/39

185/39

185/40

185/40

185/40
185/41
185/41
185/41
185/42

185/42

Страна 98

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

4504. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини.........
4505. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија ...................
4506. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство ...................................
4507. Одлука за давање нa трајно користење недвижни ствари на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија ...............................................
4508. Одлука за започнување на постапка
за доделување концесија на дивечот
во ловиштата во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе, Радовиш,
Штип, Битола, Делчево и Кочани .....
4509. Одлука за донесување на Енергетскиот биланс на Република Македонија за
периодот од 2014 до 2018 година
4510. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Институт за
трансфузиона медицина на Република Македонија .....................................
4511. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Јавно обвинителство на Република Македонија.....
4512. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Јавно Обвинителство на Република Македонија.....
4513. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за ревматологија – Скопје .........
4514. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерство
за правда – Управа за извршување на
санкции ................................................
4515. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на ЈУ
"Специјален завод Демир Капија" .....
4516. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција
за управување со одземен имот.........
4517. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за труд и социјална
политика ..............................................
4518. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на Министерството за образование и наука

185/43

185/45

185/45

185/45

185/45

185/47

185/73

185/73

185/73

185/73

185/74

185/74

4519. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за реконструкција и рехабилитација на државните патишта А3/Р1312 делница Велес-Кадрифаково како експресен пат
втора секција-депонија Велес до село
Лозово ...................................................
4520. Одлука за бесплатно отстапување на
одземена стока на Министерството за
труд и социјална политика..................
4521. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план за село Ново Коњарево за изградба на станбено индивидуални згради општина Ново Село
4540. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за здравство .............
4541. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за внатрешни работи .......................................................
4542. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за правда ..................
4543. Одлука за отповикување и избор на
член на Надзорен одбор на Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ- Велес ............................
4659. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за давање на право на
трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за одбрана
4660. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за давање на право на
трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за одбрана..
4661. Одлука за престанување на важење на
Одлуката за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
Министерството за одбрана...............

185/75

185/79

185/79

186/4

186/4

186/4

186/4

189/2

189/2

189/2

РЕШЕНИЈА
185/74

185/75

185/75

Рег. бр.
Бр./стр.
34. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Завод за
згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ - Скопје ................................
3/5
35. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на КПУ
Казнено - поправен дом Идризово со
Отворено одделение во Велес ............
3/6

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

36.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

Решение за именување членови на
Управниот одбор на Јавното претрпијатие за државни патишта...................
Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Република Австрија, со седиште во
Линц.......................................................
Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Република Турција, со седиште во
Ескишехир.............................................
Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
САД, со седиште во Њујорк.................
Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Република Австрија, со седиште во
Салзбург.................................................
Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.................................
Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје – Штип...........
Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Радовиш....................
Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Крушево..................
Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ општа
болница „Куманово“ - Куманово........
Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“...............
Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје - Кочани.......
Решение за разрешување од должноста членoви на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје............
Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија.............................
Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје....................

3/6

6/8

6/9

6/9

6/9

6/9

6/9

6/9

6/10

6/10

6/10

6/10

6/10

6/11

6/11

Страна 99

245. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Специјална болница за белодробни
заболувања и туберкулоза „Јасеново“
- Велес....................................................
246. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар
за јавно здравје - Битола.......................
247. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје - Куманово....
248. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје - Скопје..........
249. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија...................................
250. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор претставници на основачот на јавната
установа од областа на здравството за
потребите на јавните здравствени
установи Универзитетски клиники,
завод и ургентен центар – Скопје........
251. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен
дом „Нада Михајлова“-Пробиштип..
252. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом-Неготино....................
253. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор–
претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом-Пехчево.....................
254. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор–
претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом „Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“ – Свети Николе..........
255. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор–
претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом-Виница........................
256. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом „Здравје“-Валандово.
257. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на
ЈП за железничка инфраструктура
Македонски железници – Скопје........
258. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Клиничка болница – Тетово................

6/11

6/11

6/11

6/12

6/12

6/12

6/12

6/13

6/13

6/13

6/13

6/14

6/14

6/14

Страна 100

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

259. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа
болница – Кочани..................................
260. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Општа болница – Охрид.......................
261. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје.....
262. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор
и глас - Битола.......................................
263. Решение за именување членови на
Управниот одбор на јавното претпријатие за државни патишта.....................
328. Решение за именување на координатор и заменик координатор за еднакви можности на жените и мажите ...
492. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам......
493. Решение за именување в.д. директор
на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.............................
494. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за одбрана....................................
495. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за локална самоуправа................
496. Решение за именување државен секретар во Министерството за одбрана
651. Решение за разрешување од должноста национален координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од
несреќи и катастрофи на Република
Македонија ..........................................
652. Решение за разрешување од должноста в.д. заменик на директорот на
Агенцијата за странски инвестиции и
промоција на извозот на Република
Македонија ..........................................
733. Решение за именување член на
Управниот обор на ЈП за железничка
инфраструктура Македонски Железници - Скопје .......................................
734. Решение за именување членови на
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
Јавното претпријатие за државни патишта ....................................................
776. Решение за именување на претседател, национален известувач и членови на Национално координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија
за спречување и заштита од семејно
насилство 2012-2015 ...........................

6/14

6/15

6/15

6/15
6/15
11/6
13/76
13/76
13/76
13/76
13/77

18/2

18/2

23/148

23/149

25/21

821. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот пазарен
инспекторат ..........................................
891. Решение за изменување на Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа ...........................................................
892. Решение за именување в.д. заменик
на директорот на КПУ Казнено - поправен дом Идризово со Отворено
одделение во Велес..............................
893. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за управување со одземен имот ......................
894. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за стоковни резерви.............................................
895. Решение за именување на в.д. директор на Агенцијата за стоковни резерви .....................................................
929. Решение за именување в.д. директор
на Управата за развој и унапредување
на образованието на јазиците на припадниците на заедниците ....................
930. Решение за избор на в.д. директор на
Агенцијата за управување со одземен
имот ......................................................
931. Решение за именување на Национален ИПА координатор во системот на
децентрализирано управување со
претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија
1074. Решение за изменување на Решението за именување на членови на интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на
жените и мажите ..................................
1131. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Руската Федерација, со седиште во
Мурманск .............................................
1132. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Соединетите Американски Држави,
со седиште во Богарт ...........................
1133. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Руската Федерација, со седиште во
Ростов на Дон.......................................
1208. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за млади и спорт .............................................
1209. Решение за именување в.д.директор
на Агенцијата за млади и спорт..........
1295. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Комонвелтот на Австралија, со седиште во Џилонг ......................................
1296. Решение за отповикување на Почесен генерален конзул на Република
Македонија во Комонвелтот на Австралија, со седиште во Сиднеј ..........

28/2

36/86

36/86

36/86

36/86

36/87

39/2

39/2

39/2

48/6

50/72

50/72

50/72

53/64
53/64

58/41

58/41

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

1297. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Комонвелтот на Австралија, со седиште во Сиднеј ......................................
1298. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Украина, со седиште во Донецк ........
1299. Решение за именување в.д. директор
на Државниот пазарен инспекторат ..
1300. Решение за именување в.д. директор
на Бирото за лекови……………
1301. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на раководител, членови и заменици членови на Меѓуресорска група за креирање на миграционата политика на
Република Македонија .......................
1302. Решение за именување заменик на
Национален ИПА координатор во
системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови
од Европската унија за Република
Македонија............................................
1332. Решение за изменување на Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа
1419. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за
управување со одземен имот .............
1420. Решение за избор на директор на
Агенцијата за управување со одземен
имот ......................................................
1421. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за јавна
безбедност ...........................................
1422. Решение за именување директор на
Бирото за јавна безбедност ................
1736. Решение за именување на членови и
нивни заменици во Советодавниот
Комитет на Проектот за “Катастар и
регистрација на недвижности“ ..........
1793. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Република Габон, со седиште во Либревил ....................................................
1862. Решение за именување претседател и
членови на Матичната комисија за
вршење на подготовките за почеток
со работа на Факултетот за применети информатички технологии, машинска интелегенција и роботика и
Факултетот за информатички и комуникациски науки во состав на Универзитетот за информатички науки и
технологии „Свети Aпостол Павле“
во Охрид ..............................................
1863. Решение за именување претседател и
членови на Матичната комисија за
вршење на подготовките за почеток
со работа на Музичка академија, Ликовна академија и Филмска академија
во состав на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.................................

58/42

58/42
58/42
58/42

58/42

58/43

60/41

67/59

67/59

67/60
67/60

77/59

79/123

83/9

83/10

Страна 101

1979. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Царинската управа ...................................
1980. Решение за именување заменик на
директорот на Царинската управа......
1981. Решение за именување член на
Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ - Велес ...................
2071. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на раководител, членови и заменици членови на меѓуресорска група за креирање на миграционата политика на
Република Македонија ........................
2257. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за
старословенска култура - Прилеп ......
2258. Решение за избор на членови и нивни заменици на Дисциплинскиот совет на Нотарската комора на Република Македонија ..................................
2374. Решение за утврдување престанок на
функцијата државен правобранител
во Државното правобранителство на
Република Македонија за подрачјето
на Гостивар ..........................................
2482. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом „Нада Михајлова“ Пробиштип ...........................................
2530. Решение за именување претседател,
национално контакт лице, членови и
секретар на Националната комисија
за мало и лесно оружје ........................
2531. Решение за назначување на Национален координатор за авторизација во
системот на децентрализирано и целосно децентрализирано управување
со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија ........................................................
2567. Решение за именување на претседавач и членови на координативно тело
за управување со системот за управување со квалитетот и заедничката
рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната
служба.................................................
2568. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП
„Стрежево“ - Битола.............................
2646. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за заштита
на културното наследство ...................
2647. Решение за именување директор на
Управата за заштита на културното
наследство ............................................
2684. Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините ....................

86/3
86/3

86/3

88/14

93/30

93/31

99/2

103/17

105/3

105/3

106/50

106/50

109/10

109/10

110/15

Страна 102

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2785. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ..
2786. Решение за именување в.д. директор
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија................................
2793. Решение за разрешување и именување членови на Советот за стручно
образование и обука ...........................
2794. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука
2827. Решение за именување заменик на
директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија ............
2828. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати..................
2907. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на
Агенцијата за катастар на недвижности.........................................................
2908. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на
ЈУ Центар за образование на возрасните ......................................................
2909. Решение за разрешување и именување членови на Советот за образование на возрасните................................
2975. Решение за изменување на Решението за именување на претседател, национален известувач и членови на
Национално координативно тело за
следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за
спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015 ...............................
3081. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавното претпријатие за
државни патишта ................................
3082. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот .............
3083. Решение за утврдување престанок на
функцијата државен правобранител
на Република Македонија ..................
3084. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија
за подрачјето на Гостивар ..................
3085. Решение за именување на в.д. директор на Агенцијата за промоција и
поддршка на туризмот ........................
3233. Решение за назначување на членови
на Сoветот за следење на имплементација на Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 2013-2020 година......

116/25

116/25

117/2

117/2

118/14

118/14

121/55

121/55

121/55

123/13

129/3

129/3

129/3

129/3

129/4

131/68

3314. Решение за именување в.д. директор
на Управата за извршување на санкциите .....................................................
3356. Решение за отповикување на Почестен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште
во Призрен............................................
3357. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Република Косово, со седиште во Пеќ
3401. Решение за разрешување и именување членови на Советот за образование на возрасните ................................
3402. Решение за именување директор на
Агенцијата за стоковни резерви .........
3403. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола ......................................
3404. Решение за именување директор на
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола .......
3405. Решение за разрешување од должноста директор на Државната фитосанитарна лабораторија ..........................
3406. Решение за именување директор на
Државната фитосанитарна лабораторија ........................................................
3407. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони .........................
3408. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија ...............
3409. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони .................................
3410. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за
железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје ................
3480. Решение за изменување на Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје .................................
3494. Решение за именување директор на
Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи ................
3495. Решение за именување државен секретар во Министерството за локална
самоуправа ...........................................
3496. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој .................
3497. Решение за именување директор на
ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови ...........................................

137/62

138/18

138/18

141/20
141/20

141/21

141/21

141/21

141/21

141/22

141/22

141/22

141/23

144/22

145/2

145/2

145/2

145/2

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3565. Решение за именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони 149/137
3576. Решение за именување претседател
на Управниот одбор на Фондот за
иновации и технолошки развој ..........
151/4
3689. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на
Агенцијата за управување со одземен
имот ......................................................
155/11
3690. Решение за именување директор на
Управата за финансиско разузнавање 155/11
3691. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор–претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом–„Железничар“-Скопје......
155/11
3692. Решение за именување членови на
Управниот одбор – претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом–
„Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“ Свети Николе .....................................
155/11
3693. Решение за именување членови на
Управниот одбор – претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје– Куманово ..............................
155/11
3694. Решение за именување членови на
Управниот одбор – претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом–
Крушево ...............................................
155/12
3695. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом- Ресен..................................
155/12
3696. Решение за именување
член на
Управниот одбор – претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом–
Неготино ..............................................
155/12
3697. Решение за именување членови на
Управниот одбор – претставници на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ - Велес .............
155/12
3698. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом- Вевчани ...................
155/12
3699. Решение за именување државен правобранител на Република Македонија 155/13
3700. Решение за изменување на Решението за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Македонија ...
155/13
3758. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони ..................................
160/5
3759. Решение за именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Пехчево
160/5
3861. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Република Словенија, со седиште во
Мурска Собота ....................................
162/5

Страна 103

3932. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Управата за јавни приходи............
3933. Решение за именување заменик на
директорот на Управата за јавни приходи...............................................
3934. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје- Прилеп.....
3997. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на
Фондот за осигурување на депозити..
3998. Решение за именување директор на
КПУ Затвор Битола .............................
3999. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор
Скопје ...................................................
4000. Решение за именување директор на
КПУ Затвор Скопје ..............................
4001. Решение за именување координатор
на Националниот координативен центар за гранично управување ...............
4002. Решение за именување член на
Управниот одбор – претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом–
Пехчево.................................................
4003. Решение за именување членови на
Управниот одбор – претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом–
Виница ..................................................
4004. Решение за именување член на
Управниот одбор – претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Битола....................................
4005. Решение за именување членови на
Управниот одбор – претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Штип .....................................
член на
4006. Решение за именување
Управниот одбор – претставник на
основачот на ЈЗУ Клиничка болница Тетово ...................................................
4007. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на
Националната агенција за нуклеарни
технологии на Република Македонија
4174. Решение за изменување на Решението за именување на раководител, заменик раководител, секретар и членови на Координативното тело за интелектуална сопственост ........................
4243. Решение за избор на Национален координатор за трансплатација ..............
4313. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен
имот ......................................................
4314. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на Институтот за акредитација на Република Македонија ......................................

163/95

163/95

163/95

165/2
165/2

165/2
165/3

165/3

165/3

165/3

165/3

165/3

165/4

165/4

170/80
172/90

176/2

176/2

Страна 104

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

4315. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на Институт за стандардизација на Република Македонија .................................
4316. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Националниот совет за културното наследство.........................................................
4357. Решение за именување в.д. директор
на Геолошкиот завод на Република
Македонија ..........................................
4358. Решение за именување претседател и
членови на Комисијата за посредување во авторското право и сродните
права .....................................................
4544. Решение за именување директор на
Фондот за здравствено осигурување
на Македонија .....................................
4545. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Штип......
4546. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Кочани ...
4547. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор– претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Кочани..................................................
4548. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом– Охрид ...............................
4549. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ за рехабилитација на деца и младинци-Скопје
4550. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Струга ....
4551. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Битола....
4552. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Кавадарци ....................................................
4553. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈУ Центар за
социјална работа Кичево ....................
4554. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Куманово
4555. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Охрид.....
4556. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Прилеп ...
4557. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје ...........................

176/2

176/2

178/2

178/2

186/5

186/5

186/5

186/5

186/5

186/6

186/6

186/6

186/6

186/6

186/7

186/7

186/7

186/7

4558. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор– претставник на основачот на ЈУ Дом за
доенчиња и мали деца – Битола .........
4559. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа на Град
Скопје ...................................................
член на
4560. Решение за именување
Управниот одбор – претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом–
Радовиш ................................................
4561. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на
материјално - финансиското работење на Јавната установа Национален
парк Галичица, Охрид .........................
4562. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје
4563. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ во Штип ...................................
4564. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор претставници на основачот
на
Државниот студентскиот дом „ Томе
Стефановски- Сениќ “- Скопје ...........
4565. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор претставници на основачот на
Државниот студентски дом „Пелагонија“- Скопје ........................................
4566. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор претставници на основачот на
Државниот студентски дом „Доне Божинов“- Пробиштип ............................
4567. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Детски дом „11
Октомври“ - Скопје .............................
4568. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование
на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ - Скопје ........................................
4569. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на
деца и младинци „Ранка Милановиќ“
- Скопје .................................................
4570. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ за згрижување
деца со воспитно-социјални проблеми - Скопје ...........................................
4571. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Завод за заштита
и рехабилитација – Бања Банско,
Струмица ..............................................

186/7

186/7

186/8

186/8

186/8

186/8

186/8

186/9

186/9

186/9

186/9

186/9

186/10

186/10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

4572. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино ..............................................
4573. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа – Свети
Николе..................................................
4574. Решение за именување
член на
Управниот одбор – претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом–
Делчево ................................................
4575. Решение за именување член на
Управниот одбор – претставник на
основачот на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ –
Скопје...................................................
4576. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Кичево ............................
4577. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа - Тетово .
4578. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом– Ресен .................................
4579. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија – Скопје ................................
4580. Решение за именување член на
Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“- Кичево ......................................
4581. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом– „Примариус д-р Ѓорѓи
Гаврилски“ – Свети Николе ...............
4582. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на
Агенцијата за странски инвестиции и
промоција на извозот на Република
Македонија ..........................................
4583. Решение за именување заменик на
директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија ............
4584. Решение за разрешување од должноста член на Органот за надзор на
ЈУ Центар за социјална работа Кичево.......................................................
4585. Решение за разрешување од должноста член на Органот за надзор на
ЈУ за згрижување деца со воспитносоцијални проблеми - Скопје .............

Страна 105

ПРОГРАМИ

186/10

186/10

186/10

186/10

186/11

186/11

186/11

186/11

186/11

186/11

186/12

186/12

186/12

186/12

Рег. бр.
Бр./стр.
15. Програма за обезбедување средства
за болничко лекување без наплата на
учество (партиципација) за пензионери со пензија пониска од просечната
во Република Македонија за 2013 година…………………………………….
2/5
37. Програма Д-10 за вработување на
лица кои до 18-годишна возраст имале статус на дете без родители и без
родителска грижа, за 2013 година ......
3/6
108. Програма за развој на спортот во Република Македонија за периодот
2013-2017 година...................................
4/36
109. Програма за субвенциoнирање на
потрошувачката на енергија за 2013
година.....................................................
4/46
110. Програма за заштита на потрошувачите за периодот 2013 – 2014 година..
4/47
111. Програма за надоместување на дел
од трошоците за купени и вградени
сончеви термални колекторски системи во домаќинствата за 2013 година...
4/51
112. Програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2013 година.......................
4/53
113. Програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2013 година..............................
4/54
114. Програма за рамномерен регионален
развој во 2013 година...........................
4/55
115. Програма за рамномерен регионален развој во 2013 година..................
4/55
116. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено - поправните и воспитно - поправните
установи за 2013 година.......................
4/56
117. Програма за управување со водите
за 2013 година.......................................
4/57
118. Програма за работа на институтот за
акредитација на Република Македонија за 2013 година...............................
4/58
119. Програма за инвестирање во животната средина за 2013 година................
4/62
120. Програма за развој на спорт и млади
за 2013 година.......................................
4/63
121. Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри
за 2013 година за финансирање на националните спортски федерации,
спортски клубови и проекти на агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија.....................................................
4/64
122. Програма за финансиска поддршка
во рибарството и аквакултурата за
2013 година............................................
4/66

Страна 106

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

123. Програма за работи од областа на
хидрометеоролошката дејност во
2013 година.........................................
124. Програма за семе и саден материјал
во 2013 година......................................
125. Програма за проширена репродукција на шумите за 2013 година................
126. Програма за развој и унапредување
на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2013 година.................
127. Програма за фитосанитарна политика во 2013 година..................................
128. Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2013 година.........................................................
129. Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на
одделни заболувања на граѓаните и
здравствена заштита на родилките и
доенчињата во Република Македонија за 2013 година....................................
130. Програма за основни геолошки истражувања за 2013 година.....................
131. Програма за здравствена заштита на
лица со болести на зависности во Република Македонија за 2013 година...
132. Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните
на Република Македонија кои не се
задолжително здравствено осигурани за 2013 година..................................
133. Програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за
2013 година............................................
134. Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2013 година...
135. Програма за обезбедување инсулин,
глукагон, инсулински игли, ленти за
мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за
2013 година...........................................
136. Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со
дијализа и активности за пациентите
со хемофилија во Република Македонија за 2013 година...............................
137. Програма за активна здравствена
заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2013 година...
138. Програма за заштита на населението
од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2013 година...........................
139. Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2013 година.........
140. Програма за превентивни мерки за
спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија
за 2013 година........................................
141. Програма „здравје за сите“ за 2013
година...................................................

4/70
4/71
4/72

4/73
4/73

4/75

4/77
4/80

4/81

4/84

4/84

4/85

4/87

4/88

4/89

4/91

4/95

4/97
4/100

142. Програма за финансирање на програмски активности на здруженија и
фондации за 2013 година со цел промовирање на меѓуетнички односи.......
143. Програма за вработување на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија за
2013 година............................................
144. Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата
и фондациите за 2013 година...............
145. Програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во
2013 година............................................
146. Програма за мониторинг на безбедноста на храната во Република Македонија за 2013 година...........................
147. Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2013 година.........................................................
148. Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2013 година........................................................
149. Програма за остварување и развој на
дејноста во студентскиот стандард за
2013 година............................................
150. Програма за остварување и развој на
дејноста во ученичкиот стандард за
2013 година............................................
151. Програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2013 година.......................
152. Програма за задолжителна имунизација на населението во Република
Македонија за 2013 година..................
153. Програма за користење на средства
за здравствена заштита на животните
во 2013 година.......................................
154. Програма за остварување на научноистражувачката работа, технолошкотехничкиот развој во Република Македонија за 2013 година.......................
155. Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2013 година.......
156. Програма за испитување на појавата,спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република
Македонија во 2013 година..................
157. Програма за здравствена заштита на
лица со душевни растројства во Република Македонија за 2013 година...
158. Програма за систематски прегледи
на учениците и студентите во Република Македонија за 2013 година.........
159. Програма за остварување на социјалната заштита за 2013 година...........
160. Годишна програма за финансирање
на железничката инфраструктура за
2013 година............................................
161. Годишна програма за изградба и
одржување на станбениот простор во
сопственост на Република Македонија за 2013 година....................................

4/101

4/101

4/102

4/103

4/104

4/111

4/112

4/112

4/114

4/115

4/142

4/171

4/175
4/180

4/185

4/188

4/190
4/194

4/199

4/201

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

330. Исправка...............................................
162. Годишна програма за изработка на
просторни планови во Република Македонија за 2013 година........................
163. Годишна програма за изработка на
урбанистички планови и државна и
локална урбанистичка планска документација во Република Македонија
во 2013 година.......................................
164. Национална годишна програма за
јавно здравје во Република Македонија за 2013 година............................
216. Програма за финансиска поддршка
на руралниот развој за 2013 година...
217. Програма за развој на туризмот за
2013 година............................................
218. Програма за финансиска поддршка
во земјоделството за 2013 година........
329. Програма за промоција и поддршка
на туризмот за 2013 година ................
644. Програма за управување, уредување
и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за
2013 година..........................................
645. Програма за едукација на лекари и
медицински персонал за 2013 година
675. Национална програма за координација и преземање на ефективни мерки
за надзор на пазарот за 2013 и 2014
година...................................................
688. Програма за статистички истражувања за периодот 2013-2017 година........
954. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска
поддршка во земјоделството за 2013
година...................................................
1130. Програма за реализација на стратегијата за развој на енергетиката на
Република Македонија за периодот
од 2013 до 2017 година .......................
1245. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата во 2013
година...................................................
1333. Програма за изменување на Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2013
година за финансирање на националните спортски федерации, спортски
клубови и проекти на Агенцијата за
млади и спорт за унапредување на
спортот во Република Македонија ....
1388. Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на
спорт и млади за 2013 година..............
1423. Програма за изменување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република
Македонија за 2013 година ................
1487. Годишна програма за изменување и
дополнување на Годишната програма
за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка
планска документација во Република
Македонија во 2013 година ................

11/8
4/212

4/213
4/214
5/37
5/41
5/43
11/7

17/263
17/265

19/4
20/1

41/3

50/18

55/100

60/41
64/3

67/60

69/86

Страна 107

1488. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на
основни училишта за 2013 година ....
1489. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на
средни училишта за 2013 година .......
1516. Програма за дополнување на Програмата за остварување и развој на
дејноста во ученичкиот стандард за
2013 година.........................................
1517. Програма за дополнување на Програмата за остварување и развој на
дејноста во студентскиот стандард за
2013 година ..........................................
1597. Програма за изменување на Програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2013 година .......................................................
1737. Програма за изменување и дополнување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништвото за 2013 година ............................
1826. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за
2013 година ..........................................
2015. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска
поддршка во земјоделството за 2013
година ...................................................
2297. Програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена
репродукција на шумите за 2013 година .......................................................
2302. Програма за изменување и дополнување на Програмата за користење на
средствата од инструментот за претпристапна помош за рурален развој
на Европската Унија (ИПАРД) за период 2007-2013 година................
2364. Програма за дополнување на Програмата за превентивни мерки за
спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија
за 2013 година ......................................
2386. Програма за изменување и дополнување на Програмата за рана детекција
на малигни заболувања во Република
Македонија за 2013 година .................
2483. Програма за изменување на Програмата за конкурентност, иновации и
претприемништвото за 2013 година ..
2484. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска
поддршка во рибарството и аквакултурата во 2013 година .........................
2593. Програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во
Република Македонија за 2013 година .......................................................
2787. Програма за изменување нa Програмата за поддршка нa претприемништвото, конкурентноста и иновативноста нa малите и средни претпријатија
во 2013 година .....................................

69/86
69/89

70/77

70/77

74/12

77/60

81/15

87/37

95/25

96/2

98/8

100/2
103/17

103/18

107/21

116/25

Страна 108

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

2788. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата
во Република Македонија за 2013 година ......................................................
2789. Програма за изменување на Годишната програмата за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за
2013 година..........................................
2790. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на
основни училишта за 2013 година ....
2865. Програма за изменување на Програмата за остварување на научно-истражувачката работа, технолошко-техничкиот развој во Република Македонија за 2013 година .............................
2910. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година ................
2933. Програма за изменување и дополнување на Програмата Д-10 за вработување на лица кои до 18-годишна возраст имале статус на дете без родител
и без родителска грижа за 2013 година.....................................................
3007. Програма за условен паричен надоместок за средно образование за
учебната 2013/2014 година ................
3038. Програма за изменување на Програмата за користење на средствата за
ветеринарно јавно здравство во 2013
година.................................................
3039. Програма за изменување на Програмата за користење на средства за
здравствена заштита на животните во
2013 година....................................
3061. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производство,
преработка, складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата и
резидуи од производи за заштита на
растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2013
година...................................................
3062. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката складирањето,
дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата за
2013 година..........................................
3063. Програма за изменување и дополнување на Програмата за фитосанитарна политика во 2013 година ...............
3134. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на
основни училишта за 2013 година ....
3135. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на
средни училишта за 2013 година .......

116/26

116/28

116/31

120/8

121/56

122/8

125/5

126/19

126/19

127/7

127/9

127/10

130/28

130/29

3136. Годишна програма за изменување и
дополнување на Годишната програма
за изработка на урбанистички планови и државна и Локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 година ........
3358. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2013
година ...................................................
3366. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година.................
3411. Петгодишна програма за планирање, изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на
државните патишта во Република
Македонија за периодот 2013-2017
година ...................................................
3450. Програма за изменување и дополнување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво
за 2013 година ....................................
3451. Национална програма за дополнување на Националната програма за
развој на земјоделството и рурален
развој за период од 2013-2017 година
3481. Програма за остварување и развој на
дејноста во студентскиот стандард за
2013 година ..........................................
3525. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2013
година ...................................................
3575. Програма за вработување на лица со
инвалидност за 2013/2014 година ......
3655. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска
поддршка во рибарството и аквакултурата за 2013 година ..........................
3656. Програма за изменување на Годишната програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за
2013 година .........................................
3701. Програма за субвенционирање за
вработување на невработени лица,
корисници на социјална парична помош .......................................................
3702. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување
на научно-истражувачката работа,
технолошко-техничкиот развој во Република Македонија за 2013 година .
3703. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за
2013 година ..........................................
3935. Програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во
Република Македонија за 2013 година.....................................................

130/30

138/18

139/2

141/23

143/18

143/18

144/22

147/53
151/3

154/14

154/14

155/13

155/14

155/17

163/95

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

3936. Програма за изменување и дополнување на Програмата за задолжителна
имунизација на населението во Република Македонија за 2013 година .
163/96
3937. Програма за изменување на Програмата за обезбедување инсулин, инсулински игли, глукагон, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и
контрола на дијабетесот за 2013 година ......................................................
163/96
3938. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и
развој на дејноста во студентскиот
стандард за 2013 година .....................
163/96
3939. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на
средни училишта за 2013 година .......
163/98
3940. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и
развој на дејноста во ученичкиот
стандард за 2013 година....
163/99
3941. Програма за изменување на Програмата за остварување на научно-истражувачката работа, технолошко-техничкиот развој во Република Македонија за 2013 година .............................
163/99
3942. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на
основни училишта за 2013 година .... 163/101
3943. Годишна програма за изменување и
дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови и
државна и локална урбанистичка
планска документација во Република
Македонија во 2013 година ................ 163/102
4059. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2013
година...................................................
167/14
4308. Програма за изменување на Годишната програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за
2013 година.........................................
175/3
4318. Исправка............................................
176/3
4350. Програма за изменување на Програмата за семе и саден материјал во
2013 година .........................................
177/91
4407. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на
средни училишта за 2013 година .......
181/28
4408. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за
2013 година ..........................................
181/28
4409. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на
основни училишта за 2013 година ....
181/29
4522. Програма за изменување на Програмата за инвестиционо одржување на
резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на
органите на државната управа во
2013 година ..........................................
185/82

Страна 109

ПЛАН
Рег. бр.
Бр./стр.
2934. Акционен план за спроведување на
Стратегијата за регионален развој на
Република Македонија 2013-2015 година.....................................................
122/9
3139. Општ план за управување со кризи
од област на безбедност на храната и
храната за животни за период 20132018 година .......................................... 130/31
3272. Стратешки план за работа на Агенцијата за катастар на недвижности за
периодот 2013 – 2016 година ..............
134/3

УПАТСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
2569. Упатство за начинот на постапување
во работата на министерствата во
процесот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата ....... 106/51

МЕТОДОЛОГИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
674. Методологија за изменување на Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите ....................
19/4
2594. Методологија за проценка на влијанието на регулативата.......................
107/21
3137. Методологија за процена на вредноста на земјоделското земјиште во државна сопственост и насади ............... 130/30
3138. Методологија за утврдување на максимална и кумулативна површина на
земјоделско земјиште во државна
сопственост што е предмет на продажба .................................................... 130/31
4523. Методологија за начинот на оценување, наградување и казнување на
амбасадорите и генералните конзули
на Република Македонија ................... 185/82

ДЕЛОВНИК
Рег. бр.
Бр./стр.
1424. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на владата на Република Македонија ...........
67/63

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОДБРАНА
Рег. бр.
Бр./стр.
285. Правилник за начинот на поведување и водење на дисциплинската постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија и начинот на работата на комисиите за
спроведување на постапката за утврдување на дисциплинска одговорност
8/2

Страна 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013

844. Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на висината
на надоместокот на трошоците за закупнина на стан на вработените во
Армијата на Република Македонија
на кои не им е обезбедено користење
на службен стан...................................
1246. Правилник за утврдување на висината на додатокот на плата за вршење
на специфична воена служба на медицински персонал-лекари специјалисти во Воено медицински центар на
Армијата на Република Македонија
1270. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
образецот и начинот за издавање и одземање на легитимацијата на воениот
и цивилниот персонал на служба во
Армијата на Република Македонија
1841. Правилник за формата и содржината
на образецот на легитимацијата на
инспекторот за одбрана ......................
1956. Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на висината
на надоместокот на трошоците за закупнина на стан на вработените во
Армијата на Република Македонија
на кои не им е обезбедено користење
на службен стан...................................
2303. Правилник за посебните услови, начин и постапка на утврдување на
здравствената способност на воениот
персонал во воздухопловството кој
врши и обезбедува работи од значење
за безбедноста на воздухопловството,
а кои се однесуваат на државните
воздухоплови и за овластување на
здравствените установи или лекари
поединци за вршење на здравствени
прегледи на воениот персонал во воздухопловството...................................
3292. Правилник за дополнување на Правилникот за определување на специфичните должности на цивилниот
персонал од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должности) и висината на износот на додатокот на плата
на лицата со посебни специјалности
од особено значење за ракување и одржување на борбената техника и вооружувањето .........................................

31/13

55/101

57/2
82/40

85/6

96/98

136/3

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
497. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските услови во
однос на просторот, опремата и кадрите за правните лица за регистрација на возила и правните лица кои
пуштаат на пазар возила доколку издаваат пробни таблици .......................
13/77

498. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на овластување за вршење на работи на технички служби за единечно одобрување
на возила за превоз на опасни материи и потребната придружна документација ..............................................
603. Решение за наплата на трошоци при
укажување помош (асистенција) од
страна на полицијата ...........................
735. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање овластување за вршење на работи на технички
преглед..................................................
853. Правилник за начинот на вршење на
обезбедување на транспорт на пари и
вредности .............................................
881. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за
пробно возење, како и начинот и постапката за нивно издавање(*) ...........
1080. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за донесување на решение заради неиздавање
на дозвола, односно недонесување на
решение за одбивање на барањето за
издавање на дозвола за приватно
обезбедување .......................................
1081. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање дозвола за приватно обезбедување
и формата и содржината на образецот
на дозволата за приватно обезбедување ..........................................................
1082. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за технички
преглед на возила ................................
1257. Правилник за формата и содржината
на обрасците на легитимациите за
приватно обезбедување, начинот на
нивното издавање и употреба .............
1303. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката на
полагање на стручниот испит за оспособеност за извршување на работи на
техничкиот преглед, формата и содржината на образецот на потврдата за
положен испит, начинот на работа на
Kомисијата за спроведување на
стручниот испит и Програмата за полагање на стручниот испит, како и
начинот на водење на евиденцијата за
спроведените стручни испити од
страна на Комисијата ..........................
1537. Правилник за начинот на добивање
на сертификатот за обучувачи за
стручна оспособеност на возачите на
моторни возила за превоз на опасни
материи и содржината на програмата
за обука .................................................

13/77

16/16

23/149

32/17

35/4

49/2

49/4

49/11

56/92

58/43

72/10
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1612. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за куќниот
ред на Прифатниот центар за странци
1794. Правилник за содржината на програмите и начинот на оспособувањето
на физичките лица за физичко и техничко обезбедување, полагањето на
стручните испити, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приватно обезбедување и формата и содржината на
обрасците на лиценците за приватно
обезбедување .......................................
1982. Упатство за начинот на примена на
средствата за присилба .......................
2089. Правилник за начинот на вршење на
транспорт и пренос на пари и други
вредносни пратки ................................
2090. Правилник за видовите и типовите
на огнено оружје и другите средства
за присилба за потребите на правните
лица кои вршат приватно обезбедување, бројот на часови за оспособување
за гаѓање со огнено оружје и формата
и содржината на налогот за носење
на оружје ..............................................
2304. Правилник за формата и содржината
на обрасците на потврдите за успешно завршена дресура на дресирано куче, успешно завршено обука за употреба на дресирано куче, извршена проверка на нивото на работната способност на дресирано куче
набавено од странство и за проверка
на работната способност на дресирано куче кое врши работи на приватно
обезбедување .......................................
2376. Правилник за форма, содржина, квалитет и начин на поставување на налепница за извршена регистрација ....
2377. Правилник за начинот и постапките
за вршење на контролен технички
преглед на најмалку 1% од бројот на
прегледаните возила за категориите
возила за кои е овластено правното
лице за технички преглед при спроведување на надзорот од страна на Министерството за внатрешни работи ...
2742. Правилник за изменување на Правилникот за здравствените и психофизичките способности што треба да
ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството за
внатрешни работи, начинот на нивно
утврдување, начинот на контрола на
здравствените и психичките способности на овластените службени лица
за вршење стручни или граѓански работи и на овластените службени лица
за безбедност и контраразузнавање,
како и начинот на работа на здравствената комисија ...............................
2795. Решение за определување привремен
граничен премин .................................

75/2

79/123
86/4
89/3
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2796. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни
ознаки ...................................................
3375. Решение за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што ги издава Министерството
за внатрешни работи ...........................
3760. Правилник за содржината и начинот
на водење на евиденциите на Полицијата и формата и содржината на образецот на евиденциите на Полицијата
4060. Програма за стручно оспособување
на резервниот состав на полицијата...
4124. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
образецот на барањето за промена на
личното име .........................................

117/3

140/2

160/6
167/14

169/67

МИНИСТЕРСТВО
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

89/5

96/122

99/3

99/5

115/14
117/2

Рег. бр.
Бр./стр.
499. Објава од Министерството за надворешни работи .......................................
13/79
736. Објава од Министерството за надворешни работи ....................................... 23/152
896. Објава од Министерството за надворешни работи .......................................
36/87
933. Објава од Министерството за надворешни работи .......................................
40/2
934. Објава од Министерството за надворешни работи .......................................
40/2
984. Објава од Министерството за надворешни работи .......................................
44/2
1247. Објава од Министерството за надворешни работи ....................................... 55/101
1371. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
63/2
1425. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
67/64
1619. Објава од Министерството за надворешни работи .......................................
76/2
1957. Објава од Министерството за надворешни работи .......................................
85/6
1958. Објава од Министерството за надворешни работи .......................................
85/6
1983. Објава од Министерството за надворешни работи .......................................
86/5
2091. Објава од Министерството за надворешни работи .......................................
89/8
2092. Објава од Министерството за надворешни работи .......................................
89/8
2387. Објава од Министерството за надоврешни работи .......................................
100/2
2425. Објава од Министерство за надворешни работи .......................................
102/3
2485. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на издавање на
визи за странци, продолжување, скратување на нивната важност, отповикување и поништување на визи како
и за образецот на визи и за водење на
евиденција ............................................ 103/18
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2526. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
104/27
2829. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
118/14
2866. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
120/9
2985. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
124/5
2986. Обајава од Министерството за надворешни работи ...................................
124/5
3367. Oбјава од Министерството за надворешни работи.......................................
139/2
3498. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
145/2
3615. Објава од Министерството за надворешни работи ......................................
153/8
3616. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
153/9
3657. Правилник за начинот на утврдување и решавање на граничните инциденти ....................................................
154/18
3944. Објава од Министерството за надворешни работи....................................... 163/102
4351. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
177/92
4524. Објава од Министерството за
надворешни работи .............................
185/91
4586. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
186/12

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА
Рег. бр.
Бр./стр.
286. Правилник за начинот на вршењето
на визуелно-тонско снимање на испитувањето на обвинетиот од страна на
јавниот обвинител или во негово присуство ...................................................
8/4
298. Правилник за критериумите и постапката за селекција и вработување
на судските службеници и за формата
и содржината на пријавата за интерен
оглас за вработување на судски службеник ....................................................
10/61
1083. Решение за престанување на службата на нотар ...........................................
49/25
1406. Судски деловник..............................
66/2
1492. Решение за престанување на служба
на нотар..........................................
69/91
1613. Решение за престанување на службата на нотарот...................................
75/2
1620. Правилник за формата и содржината
на Планот за обезбедување на судот .
76/2
1795. Список на поставени постојани судски преведувачи (оглас од 28.2.2013
година) .................................................
79/141
2182. Правилник за изменување на Правилникот за бројот и распоредот на
службените седишта на нотарите во
Република Македонија .......................
91/78
2408. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за програмата и начинот на полагање на испитот
за извршители......................................
101/6

2486. Решение за престанување на службата на нотарот.....................................
2532. Програма за обесштетување на малолетник кој е жртва или оштетен со
кривични дела на насилство и на други акти на индивидуално или групно
насилство за 2013 година ....................
2595. Решение за престанување на служба
на нотар ................................................
4125. Решение од Министерство за правда.
4175. Список на поставени постојани судски преведувачи ...................................

103/19

105/4
107/30
169/71
170/81

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
267. Правилник за начинот и условите за
поднесување на годишната сметка во
електронска форма................................
7/3
268. Правилник за начинот и постапката
на наплата на побарувањата во билансот на Агенција на Република Македонија за управување со средства
од фондовите и јавните претпријатија
7/3
598. Правилник за формата и содржината
на сервисната книшка за автоматите
за игри на среќа ...................................
15/77
689. Правилник за изменување на Правилникот за образецот за финансиските извештаи за приходите и расходите за изборната кампања...................
21/2
690. Правилник за образецот, формата,
содржината и начинот на водење на
годишниот финансиски извештај за
политичките партии..............................
21/12
854. Правилник за просторните и техничко-технолошките услови кои треба да
ги исполнуваат посебно уредените
простории за приредување на игри на
среќа и забавни игри ...........................
32/17
935. Правилник за системот на наградување на царински службеници ...........
40/2
985. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за утврдување на мирување на обврските по
основ на придонеси за задолжително
здравствено осигурување кои настанале до крајот на 2008 година и формата и содржината на листата за евиденција ..................................................
44/2
986. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за отпишување на обврските по основ на придонеси за задолжително здравствено
осигурување кои мирувале .................
44/5
987. Правилник за начинот за водењето
на евиденцијата за обврзниците за
пресметка и уплата на придонеси за
кои е донесено решение за утврдување на мирување на долгот по основ
на придонеси за задолжително здравствено осигурување .............................
44/7
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999. Правилник за содржината на книгата на благајна што ја водат приредувачите на посебните игри на среќа ...
1000. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за отпишување на пресметаните неплатени камати по основ на достасани обврски
за придонеси од задолжително социјално осигурување кои настанале во
периодот од јануари 2009 година,
заклучно со декември 2012 година ....
1248. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на извршување на
налозите за извршување кои ја задолжуваат трезорската сметка или здравствената трезорска сметка, односно
сметката на должникот која се наоѓа
во рамките на трезорската сметка или
здравствената трезорска сметка .........
1271. Правилник за начинот на користење
на Електронскиот систем за јавни набавки ....................................................
1491. Исправка...........................................
1490. Правилник за содржината на лозовите, томболските картички и уплатните тикети за обложување ................
1864. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се
употребуваат .......................................
2224. Правилник за формата и содржината
на потврдата за извршеното означување и регистрација на автоматот, односно масата за игри на среќа ............
2406. Правилник за дополнување на Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници .........
2570. Правилник за нормиранитe износи
на кало, растур, крш и расипување на
стоки и одделни производи утврдени
за секоја соодветна гранка за даночни
цели ......................................................
3040. Правилник за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната
сметка, образецот на фискалното
лого, издавањето на документ касова
сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни
финансиски извештаи, начинот и постапката за издавање на дозвола за
одобрување за користење на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем
на управување, начинот на проверка
и контрола на фискалните апарати и
правилата за техничко одржување и
сервисирање на истите.....................
3239. Правилник за изменувањe на Правилникот за спроведување на Законот
за царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост ......

45/2

45/5
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3499. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и кодексот
на шифри кои се употребуваат ...........
145/3
4452. Упатство за начинот на трезорско
работење ............................................... 183/109
4637. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на законот за акцизите................. 187/103
4662. Објава од Министерството за финансии……………………….....................
189/2

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЕКОНОМИЈА

55/101
57/3
69/90
69/90

83/10

92/9

101/2

106/58

126/20

132/61

Рег. бр.
Бр./стр.
882. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на решение
за овластување на правното лице за
техничка служба и потребната придружна документација ........................
35/20
883. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за одбивање на барањето за
овластување на правното лице за техничка служба, односно заради недонесување на решение за овластување
на правното лице за техничка служба
35/22
884. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на решение
за овластување на правното лице за
вршење на работите за идентификација и идентификација и оцена на
техничката состојба на возилата ........
35/24
885. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за овластување на правното
лице за технички преглед за извршување на работи на идентификација и
идентификација и оцена на техничката состојба на возилото, односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување
на правното лице за технички преглед за извршување на работи на
идентификација и идентификација и
оцена на техничката состојба на возилото .......................................................
35/26
897. Правилник за формата и содржината
на образецот на лиценцата А и Б за
вршење туристичка дејност ................
36/87
898. Правилник за формата и содржината
на образецот на лиценцата за вршење
угостителска дејност во кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на
отворен простор ...................................
36/90
955. Правилник за изменување на Правилникот за услови за категоризација
на објектите за вршење на угостителска дејност ............................................
41/3
988. Правилник за изменување на Правилникот за минимално техничките
услови за вршење на угостителската
дејност ..................................................
44/7
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1210. Правилник за начинот, видот и висината на субвенциите ........................
1319. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за единечно
одобрување на возило.........................
1400. Правилник за информациите кои се
на располагање на потрошувачот за
потрошувачката на гориво и емисиите на CO2 во однос на продажбата на
новите патнички возила (*) ...............
1738. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за донесување на решение
за издавање на лиценца за вршење
угостителска дејност во ноќен бар,
кабаре, диско клуб и диско клуб на
отворен простор и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение
за одбивање на барањето за издавање
на лиценца..........................................
1739. Правилник за дополнување на Правилникот за награда и надоместок на
реално потребните трошоци на стечајниот управник, начинот на утврдување на нивната висина и одредување
на авансот за покривање на трошоците на предходната постапка ...............
2072. Правилник за начинот за пресметување на наградата за извршената работа и надоместокот за реално потребните трошоци ...............................
2167. Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2013 година (нула-царинска
стапка во рамки на квоти) ..................
2168. Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во
Република Македонија во второ полугодие од 2013 година (концесии во
рамки на квоти) ...................................
2169. Листа на риба и рибини производи
со потекло од заедницата за увоз во
Република Македонија во второ полугодие од 2013 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти) ............
2170. Листа на производи со потекло од
заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2013
година (нула-царинска стапка во рамки на квоти) .........................................
2171. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за
увоз во Република Македонија во
второ полугодие од 2013 година (концесија во рамки на квоти)...................
2172. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2013
година по спогодбата за доделување
на взаемни трговски повластици за
некои вина ...........................................
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2173. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за
второ полугодие од 2013 година ........
2174. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Република Турција кои се
увезуваат во Република Македонија
за второ полугодие од 2013 година ....
2175. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Украина кои се увезуваат
во Република Македонија за второ
полугодие од 2013 година ..................
2176. Листа на тарифни концесии дадени
од Република Македонија на Швајцарската конфедерација за второ полугодие од 2013 година .......................
2177. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат
од Норвешка за второ полугодие од
2013 година ..........................................
2262. Правилник за енергетска контрола(*)......................................................
2263. Правилник за енергетски карактеристики на зградите(*)..............................
2407. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за доделување на идентификациска ознака
(број на шасија) и формата и содржината на водење на евиденцијата
за издадени одобренија и на начинот
и постапката за обележување и поништување на идентификациските
ознаки на шасијата и/или моторот на
возилото................................................
3240. Правилник за изменување на Правилникот за определување на категориите и видовите мерила за кои е задолжителна верификацијата, постапките за верификација, роковите на
периодичната верификација, како и
категориите и видовите мерила за
кои може да се добие овластување за
верификација........................................
3274. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
категоризирани автокампови ..............
3359. Правилник за дополнување на Правилникот за единечно одобрување на
возило ...................................................
3729. Правилник за изменување на Правилникот за техничките прописи за
изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводни системи од
полиетиленски цевки за работен притисок до 10 BAR ..................................
3845. Правилник за висината на трошоците во постапката за возила кои се еднаш одобрени, а на кои се извршени
преправки или поправки .....................
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3846. Правилник за висината на трошоците за единечно одобрување на возило
од страна на техничките служби .......
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16. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските критериуми
за избор на најповолен понудувач на
земјоделско земјиште во државна
сопсвеност кое може да се даде во закуп и определување на големината на
површината на земјоделското земјиште кое може да се деде во закуп ...
2/5
604. Решение за овластување на тело за
верификација и контрола ...................
16/17
605. Решение за овластување на тело за
верификација и контрола ...................
16/18
653. Риболовна основа за изменување и
дополнување на риболовната основа
за риболовна вода “Преспанско Езеро” за период 2011-2016 .....................
18/2
676. Правилник за изменување на Правилникот за минималните услови за
квалитет, својства и класирање на
житата и оризот ...................................
19/18
737. Правилник за методите и постапките за мерење на својствата и прогнозирање на генетската вредност на добитокот (*) ...........................................
23/152
777. Наредба за спроведување на Меѓународниот стандард за упатства за програмите за уништување на штетни организми бр. 9 .......................................
25/21
797. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето
за правото на закуп на земјоделско
земјиште во државна сопственост од
јавните научни и државно образовни
институции од областа на земјоделството и потребната документација ..
26/51
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26/51
799. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за микропропагација на материјалот од компир кој е
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26/57
936. Правилник за содржината и Методологијата за подготовка на стратегиите
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и начинот за нивно одобрување (*).....
40/3
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938. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот на
податоците за планираните количини
за откуп на земјоделски производи и
за реализиран откуп за претходната
година, начинот на доставување, формата и образецот за доставување .......
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тежина, како и начин на декларирање
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во промет ..............................................
1273. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дозволените риболовни средства и нивната
употреба за вршење стопански и рекреативен риболов .................................
1274. Правилник за изменување на Правилникот за големината на рибите
под која не смеат да се ловат за стопански и рекреативен риболов ...........
1275. Риболовна основа за изменување и
дополнување на Риболовната основа
за риболовна вода „Охридско Езеро”
за период 2011-2016 година ................
1276. Риболовна основа за изменување и
дополнување на Риболовната основа
за риболовна вода „Дојранско Езеро”
за период 2011-2016 ............................
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1334. Правилник за поблиските услови за
вршење на одделна јавна услуга
спроведување на мерки и активности
за спроведување на матичното книговодство, утврдување на генетскиот
квалитет и приносот во сточарството
1335. Правилник за начинот на пријавување во Регистарот и бришење од регистарот на производители на вино,
потребната документација, како и
формата, содржината и начинот на
водење на Регистарот .........................
1336. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
увозници на вино, формата и содржината на образецот на барањето за запишување во Регистарот на увозници
на вино како и потребната документација за упис во Регистарот на увозници на вино ........................................
1426. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за овластување за вршење на јавни услуги од
областа на сточарството, потребната
документација, како формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за давање на овластување за вршење на јавни услуги
од областа на сточарството, односно
заради недонесување на решение за
одбивање на барањето за издавање на
овластување за вршење на јавни услуги од областа на сточарството .......
1796. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето заради добивање на решение за ставање на виното во промет ...................................
1797. Правилник за начинот и постапката
за земање и чување на мостри заради
издавање на решение за ставање на
вино во промет и за издавање на
придружен документ .........................
1798. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање на придружен документ за извоз на вино, производи од винско
грозје и производи од вино ................
1799. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето заради добивање на уверение за физичко-хемиска анализа на виното од увоз и начинот и постапката за земање и чување на мостри заради издавање на уверение за физичко-хемиска анализа на
виното ..................................................
1806. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници
по мерките зa рурален развој...............
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1807. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој,
прифатливите трошоци и висината на
поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка.........................................................
1808. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот на
активностите кои се предмет на поддршка, условите за финансирање, дефинирање на корисниците, општите и
посебни услови за доделување на
поддршката, детален преглед на прифатливи трошоци и начинот и правилата за визуелен идентитет на активностите..................................................
1959. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на означување
на јајцата наменети за пазар и јајцата
наменети за инкубација, ознаките и
употребата на ознаките .......................
2178. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот
на земјоделски задруги .......................
2179. Правилник за формата и содржината на барaњето за упис во регистарот
на земјоделски задруги .......................
2180. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на евиденцијата
во земјоделски задруги .......................
2300. Правилник за форматa и содржината на декларацијата и поблиските услови за означувањата на ѓубрињата
(*) ..........................................................
2426. Правилник за критериуми за стопанисување со шумите во приватна
сопственост за кои не се изработува
посебен план или програма како и
формата и содржината на евиденцискиот картон за приватни шуми за секоја катастарска парцела посебно ......
2427. Правилник за формата, содржината
и начинот на пополнување на месечните извештаи, приемниците за сеча
и приемниците за дотур за секој оддел/пододдел од шумскостопанската
единица, односно за секоја катастарска парцела посебно ............................
2428. Правилник за местото на поставување, начинот на поставување, формата и содржината на барањето како
и формата и содржината на одобрението за поставување на пчелни семејства во шума ...................................
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2429. Правилник за видот на ознаката за
сеча, видот на шумскиот жиг за ознака за сеча, начинот на вршење на ознаката за сеча, формата и содржината
на книгата за евиденција на извршена
ознака за сеча во шума во државна
сопственост, книгата за евиденција
на извршена ознака за сеча во шума
во приватна сопственост и книгата за
евиденција на направена шумска
штета во шума во државна сопственост.......................................................
2430. Правилник за формата и содржината
на регистарот на заверени шумски
жигови за ознака за сеча и шумски
жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти како и начинот на неговото водење ......................................
2431. Правилник за начинот на обезбедување за сопствени потреби со огревно дрво на физички лица од државна
шума, формата и содржината на образецот за сеча во државна шума од
страна на физички лица за сопствени
потреби ................................................
2432. Правилник за формата и содржината
на барањето до органот на државната
управа надлежен за работите од областа на шумарството, формата и
содржината на решението за промет
на дрво и дрвни сортименти, формата
и содржината на известувањето до
државниот инспекторат за шумарство
и ловство како и формата, содржината и начинот на водење на регистар
на правни лица кои вршат промет на
дрво и дрвни сортименти ...................
2433. Правилник за висината на надоместокот за добивање на лиценцата за
извршување на стручни работи на
шуми во приватна сопственост, формата и содржината на барањето за издавање на лиценцата, формата и содржината на образецот на лиценцата
како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лиценци за вршење на стручни работи
во шумарството ...................................
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кои треба да ги содржи мислењето за
проектираниот и изведениот степен
на механичка отпорност, стабилност
и сеизмичка заштита на градбата ......
171/76
4352. Правилник за техничките правила за
утврдување способност за пловидба
на чамец и баждарење, начинот на
водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената
дозвола и регистерската ознака ........
177/92
4459. Правилник за формата и содржината
на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на верски заедници за
изградба на верски објекти предвидени со урбанистички план или урбанистичко планска документација како и потребната документација .........
184/90
4460. Правилник за формата и содржината
на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на дипломатско –
конзуларните претставништва за изградба на дипломатско – конзуларни
објекти како и потребната документација .......................................................
184/93

4461. Правилник за формата и содржината
на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти
или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и евидентирани во јавната
книга на недвижности кои не поседуваат акт за доделување на правото на
користење на градежно земјиште како и потребната документација ..........
4462. Правилник за формата и содржината
на барањето за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со
непосредна спогодба наменето за изградба на објекти од јавен интерес како и потребната документација ..........
4463. Правилник за формата и содржината
на барањето за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со
непосредна спогодба на сопствениците на угостителски објект пред кои
е предвидено плажа, како и на правни
и физички лица за потребите за формирање на градилиште како и потребната документација ........................
4464. Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на одобрение за јавен превоз на патници во
внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација ..........................................
4465. Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на одобрение за јавен превоз нa стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението .....
4466. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на
пливачки објект и потребната документација ..............................................
4467. Правилник за формата и содржината
на барањето за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на Република Македонија како и на барањето за категоризација на автокамп предвиден на
градежно земјиште сопственост на
правни или физички лица како и потребната документација ........................

184/96

184/99

184/102

184/105

184/108

184/115

184/117
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4468. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на дозвола
за одржување на јавна чистота и потребната документација, формата и
содржината на образецот на дозволата за одржување на јавна чистота, начинот на издавање и одземање на
дозволата за одржување на јавна чистота, формата и содржината на регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната чистота, како и
начинот на неговото водење .............. 184/120
4469. Правилник за формата и содржината
на барањето и упатството за пополнување на барањето за овластување на
правното лице за вршење на обука за
општа професионална способност и
потребната документација, формата и
содржината на образецот на овластувањето, како и програмата за обука за
општа професионална способност, за
стручно познавање и компетентност
во врска со железничкото возило и за
стручно познавање и компетентност
во врска со железничката инфраструктура ............................................... 184/125
4527. Правилник за формата и содржината
на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за оформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план
или Урбанистичка планска документација а лицето има во сопственост
повеќе од 30% од градежната парцела
и ако со планот на таа градежна парцела не се предвидува изградба на
објекти од јавен интерес утврден со
закон како и потребната документација .......................................................
185/95
4528. Правилник за формата и содржината
на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или
посебни делови од објекти изградени
со градежно-техничка документација
на градежно земјиште на кое имаат
засновано право на долготраен закуп,
доколку објектите се изградени согласно Урбанистички план или урбанистичка планска документација и
доколку ја имаат исплатено закупнината за тековната година и другите
давачки кои произлегуваат од договорот за долготраен закуп како и потребната документација .......................
185/98
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
18. Листа на опрема на која не се однесуваат мерките за забрана и органичувања за пуштање на пазар во Република Македонија на електрична и
електронска опрема како и максималните вредности за концентрација на
опасни супстанции роковите до кои е
дозволено присуство на одредени
опасни супстанции во електрична и
електронска
опрема,
нејзините
сoставни делови и материјали……….
2/12
291. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за добивање на дозвола за
преработка, третман и/или за складирање на отпад, формата и содржината
на дозволата како и минималните
технички услови за вршење на дејноста преработка, третман и/или складирање на отпад....................................
9/2
292. Правилник за минимални барања за
одвоен третман на отпадната опрема,
материјалите и деловите на отпадната
опрема, како и минималните технички услови за складирање и третман
на отпадната опрема која треба да ги
исполнува инсталацијата за третман
на отпадна опрема ............................... .
9/3
654. Правилник за информациите и податоците што се доставуваат во прилог
на нотификацијата за извоз на ГМО
или ГМО производ и нивните карактеристики ............................................
18/3
680. Правилник за стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за транспорт на стоки,
начинот на пуштање и употреба на
биоразградливите кеси за транспорт
на стоки на пазар……….......................
19/25
779. Правилник за формата и содржината
на Регистарот на заштитни зони на
областите определени како заштитено природно наследство каде одржувањето и подобрувањето на состојбата на водите е значаен фактор ............
25/31
838. Методологија за пресметување на
цената за собирање, транспортирање
и отстранување на отпад ....................
30/3
945. Наредба за забрана за вршење на
внатрешен промет и откуп на бакар,
месинг, алуминиум и метална жица
добиени со горење на кабел и автомобилски гуми...........................................
40/36
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956. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
дозволата, барањето и регистарот за
издадени дозволи за трговија со неопасен отпад, начинот и постапката за
издавање на дозвола, начинот на водење на евиденцијата како и условите
за начинот за вршење на дејноста трговија со неопасен отпад ....................
993. Правилник за формата и содржината
на елаборатот за заштита на животната средина согласно со видовите на
дејностите или активностите за кои
се изработува елаборат, како и согласно со вршителите на дејноста и
обемот на дејностите и активностите
кои ги вршат правните и физичките
лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на Регистарот за одобрени елаборати ........
1184. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
условите за постапување со ПХБ, начинот и условите што треба да ги исполнуваат инсталациите и објектите
за отстранување и за деконтаминација на ПХБ, искористените ПХБ и начинот на означување на опремата којашто содржи ПХБ ..............................
1277. Правилник за содржината на извештајот за мерките на безбедност(*)......
1339. Правилник за содржината на планот
за спречување на хаварии*.................
1372. Правилник за содржината на регионалниот план за управување со отпад.
1962. Правилник за начинот на собирање,
обновување и рециклирање на супстанциите што ја осиромашуваат
озонската обвивка(*) ............................
1963. Правилник за супстанциите кои ја
осиромашуваат озонската обвивка како и производите кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка* ....................................
1964. Правилник за формата, содржината
и начинот на доставување на извештајот за увезени и/или извезени супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка, како и за производите
кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка(*) .......
3064. Правилник за формата и содржината
на образецот за евиденција за количините по категорија и вид на опрема
која производителот ја пушта на пазар во Република Македонија ............
3065. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
образецот на потврдата за ослободување од плаќање на надоместок за
управување со отпад од пакување ....
3377. Наредба за забрана на прометот на
средства за ладење во цилиндри за
еднократна употреба ...........................

41/22

3418. Правилник за поблиските видови на
посебните извори на бучава како и
услови кои треба да ги исполнуваат
постројките, опремата, инсталациите
и уредите кои се употребуваат на
отворен простор во поглед на емитираната бучава и стандардите за заштита од бучава(*) ..............................
4129. Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на
квалитетот на амбиентниот воздух ....

142/7

169/75

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО
И АДМИНИСТРАЦИЈА

44/24

52/27
57/10
60/48
63/3

85/7

85/13

85/18

127/12

127/14
140/2

Рег. бр.
Бр./стр.
946. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на сертифицирање на информациските системи кои
ги користат органите за комуникација по електронски пат, како и за формата и содржината на сертификатот
за функционалност на информациските системи........................................
40/37
1493. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на селектирање и вработување на
државните службеници и за формата
и содржината на пријавата за интерен
оглас за вработување на државен
службеник...........................................
69/92
1494. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на селектирање и вработување на јавните службеници преку јавен оглас...
69/104

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Рег.бр.
Бр./стр.
1428. Правилник за дополнување на Правилникот за постапката за избор на
оценувачи и методологијата за оценување на планските документи за регионален развој..........................................
67/96
1429. Правилник за дополнување на Правилникот за избор на оценувачи, постапка и методологија за тековно и
завршно оценување на проекти за регионален развој.......................................
67/96

УСТАВЕН СУД
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
299. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 138/2012 од
26 декември 2012 година......................
10/71
505. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 104/2012 од
16 јануари 2013 година .......................
13/92
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655. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 148/2012 од
23 јануари 2013 година .......................
740. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У.бр.129-2011 од 6
февруари 2013 година .........................
856. Решение од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 98/2011 од 13
февруари 2013 година .........................
857. Издвоено мислење на Уставниот суд
на Република Македонија.....................
899. Решение У.бр. 166/2012 од 20 февруари 2013 година од Уставниот суд на
Република Македонија........................
913. Решение од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 59/2012 од 6
февруари 2013 година .........................
914. Издвоено мислење од Уставниот суд
на Република Македонија ...................
947. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 158/2012 од 6
март 2013 година .................................
1185. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.24/2009 од 27
март 2013 година .................................
1278. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.98/2011 од 3
април 2013 година ...............................
1402. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 59/2012 од 24
април 2013 година ...............................
1403. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 166/2012 од 24
април 2013 година ...............................
1521. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 42/2012 од 9
мај 2013 година....................................
1615. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 55/2012 од 24
април 2013 година................................
1616. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 71/2011 од 24
април 2013 година...............................
2074. Решение од Уставниот суд на Република Македонија У.бр.125/2012 од 22
мај 2013 година ....................................
2075. Издвоено мислење од Уставниот суд
на Република Македонија ...................
2436. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 125/2012 од
10 јули 2013 година .............................
2437. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 141/2012 од
10 јули 2013 година .............................
3578. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија Су. бр. 825/13 од 1
ноември 2013 година ...........................
4092. Решение од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 168/2012 од
25 септември 2013 година ..................
4093. Издвоено мислење од Уставниот суд
на Република Македонија ...................
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4663. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија………………............
18/4

189/2

СУДСКИ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

23/157

32/21
32/37

36/95

38/9
38/20

40/38

52/27

57/11

65/7

65/11

70/114

75/3

75/5

88/48
88/56

102/51

102/54

151/4

168/45
168/46

Рег. бр.
Бр./стр.
300. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Битола ....................... .
10/77
301. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Кочани ...................... .
10/79
302. Решение од Судски совет на Република Македонија…................................
10/79
332. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
11/22
648. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
17/271
780. Одлука за избор на судии поротници
на Апелационен суд Скопје ...............
25/36
781. Одлука за избор на судии поротници
на Апелационен суд Штип .................
25/36
782. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Кавадарци .................
25/37
783. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Крива Паланка..........
25/37
784. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Тетово .......................
25/38
785. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Кратово .....................
25/38
786. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Делчево .....................
25/38
787. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
25/38
839. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија .....................................
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вредност на Република Македонија ...
171/82
4206. Решение од Комисијата за хартии од
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хартии од вредност при поднесување
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4210. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
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при основање и средствата од активата на овластено правно лице со кои
треба да располага и во континуитет .
171/91
4359. Решение од Комисијата за хартии од
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1136. Одлука за изменување на Одлуката
за расположливите депозити..............
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1137. Одлука за управување со кредитниот
ризик ....................................................
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1138. Одлука за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања .............................................
50/84
1139. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за
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50/86
1140. Одлука за изменување на Одлуката
за методологија за евидентирање и
вреднување на сметководствените
ставки и за подготовка на финансиските извештаи ....................................
50/87
1141. Одлука за дополнување на Одлуката
за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија
50/88
1142. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се
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50/89
1143. Одлука за издавање согласност за вршење микроплаќање ...........................
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1144. Одлука за техничките стандарди
за вршење микроплаќање ...................
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платниот промет..................................
50/95
1146. Одлука за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели ..............................
50/95
1165. Упатство за формата, содржината и
начинот на водење на Регистарот на
посредниците при микроплаќање ......
51/7
1166. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на
вршење на платниот промет со странство .......................................................
51/9
1376. Одлука за дополнување на Одлуката
за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија.. 63/100
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лица .......................................................
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за управување со кредитниот ризик ...
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странски пари во трансакциите со нерезиденти..............................................
72/70
2368. Одлука за изменување на Одлуката
за задолжителната резерва .................
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ставки и за подготовка на финансиските извештаи.....................................
110/22
2687. Одлука за изменување на Одлуката
за Сметковниот (Контниот) план за
банките .................................................
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2912. Одлука за методологијата за утврдување на исправката на вредноста, односно за издвојување посебна резерва
од страна на Македонската банка за
поддршка на развојот ..........................
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2913. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот, формата
и роковите за доставување статистички податоци и информации за средствата и обврските на останатите финансиски институции ..........................
121/59
2914. Одлука за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели ..............................
121/59
2915. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што
ги врши Народната банка на Република Македонија ......................................
121/60
3482. Упатство за дополнување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство ...................
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3566. Упатство за спроведување на Одлуката за управување со кредитниот ризик ......................................................... 149/138
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за управувањето со ликвидносниот
ризик на банките ..................................
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4596. Упатство за изменување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство ...................
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151/6

157/39

162/5

165/5

166/2
166/2
166/2
166/5

166/5

166/6

175/3

186/14

186/16

186/17

186/17

186/18

186/35

293. Исправка на Упатството за изменување и дополнување на Упатството за
начинот за вршење на платниот промет со странство („Службен весник
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1089. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување
на катастарот на недвижностите..........
49/54
1436. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање потврда по пријавата за запишување на
правата на инфраструктурните објекти, по пријавата за запишување на
недвижности кои останале со незапишани права и по пријавата за запишување со ажурирање на податоците ....
67/107
2916. Правилник за премер на недвижности...................................................
121/60
3075. Тарифник за дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за
извршени геодетски работи од страна
на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски
работи.................................................
128/35
3243. Правилник за овластување за овластен геодет ...........................................
132/76
3244. Правилник за лиценца за вршење на
геодетски работи .................................
132/91
3245. Правилник за начинот на користење,
дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од геодетско- катастарскиот информационен систем ........................................... 132/100
3246. Правилник за начинот на остварување на меѓународна соработка, спроведување на консултантски услуги и
обуки и за начинот на распределбата
и користењето на приходите………… 132/104
3369. Правилник за катастарски планови и
планови на инфраструктурни објекти
139/3
3370. Правилник за формата и начинот на
водење на регистарот за просторни
единици ................................................
139/77
3371. Правилник за начинот на извршување на премерот на државната граница, формата и содржината на геодетскиот елаборат од извршениот премер
на државната граница и за начинот на
одржување на граничните точки .......
139/98
3419. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
142/59
3420. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
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3421. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
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3422. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
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Скопје и Секторите за катастар на
недвижности во Република Македонија .......................................................
3751. Правилник за начинот на изготвување на топографски карти, ортофото
карти/планови и картографски производи ......................................................
3863. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
3864. Решение за ставање во примена на
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катастарски планови ...........................

142/59
142/60

144/25

144/64
151/7
151/7
151/7
151/55

151/79
159/2

159/24

159/35

162/7

162/7

162/7

162/7

162/8
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4028. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
166/13
4029. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
166/13
4030. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
166/13
4031. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
166/13
4130. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
169/88
4131. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
169/88
4132. Правилник за изменување на Правилникот за премер на недвижности .
169/88
4533. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ........................... 185/122
4534. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ........................... 185/122
4535. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ........................... 185/122

АГЕНЦИЈА
ЗА МЛАДИ И СПОРТ
Рег. бр.
Бр./стр.
303. Листа на категоризирани спортисти
во Република Македонија за период
јули 2012 – декември 2012....................
10/80
304. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република
Македонија.............................................
10/80
305. Листа на спортисти на кои им е доделено национално спортско признание
за 2012 година ......................................
10/80
2388. Листа на категоризирани спортисти
во Република Македонија за период
јануари 2013 – јуни 2013 .....................
100/3
2389. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република
Македонија ...........................................
100/3
2867. Листа на категоризирани спортисти –
спортска надеж ....................................
120/10
3372. Исправка на Листа на категоризирани спортисти - спортска надеж...........
139/99
4598. Листа на категоризирани спортисти
во Република Македонија за период
јули 2013 – декември 2013.................
186/61
4599. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република
Македонија...........................................
186/61
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АГЕНЦИЈА
ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
5. Правилник за посебни барања за безбедност на керамичките производи
што доаѓаат во контакт со храната (*)
1/4
6. Правилник за посебните барања за
безбедност на индивидуални супстанции или групи на супстанции што доаѓаат во контакт со храната наречени Nнитрозамини и на супстанциите кои се
трансформираат во N-нитрозамини и се
испуштаат од цуцли и од цуцли лажалки од еластомер или од гума (*)......
1/9
219. Правилник за поблиските барања по
однос на стручната подготовка и основните знаења за безбедност на храната, програма за стекнување на основните знаења за безбедност на храната, условите кои треба да ги исполнат правните и физичките лица кои
спроведуваат обуки за основните знаења за безбедност на храната, во согласност со правилата за добра хигиенска пракса, заштита на животната
средина, начинот на проверката на
знаењата и издавањето потврди за
стекнати основни знаења за безбедност на храната......................................
5/44
220. Правилник за изменување 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-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со
живи животни, аквакултура и производи од животинско потеклo................
5/49
294. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз
во Република Македонија….................
9/4
295. Наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита
на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од
животните или производите од животинско потекло во 2013 година…........
9/14
306. Правилник за условите за директно
снабдување од страна на производителот на мали количества примарни
производи до крајните потрошувачи
или до локалните малопродажни трговци кои директно го снабдуваат
крајниот потрошувач, како и општите
и посебните барања за локализирана
активност за операторите со храна од
мал обем ...............................................
10/80

307. Годишна наредба за здравствена заштита на животните во 2013 година....
336. Решение за престанок на важење на
Решението за задолжително лабораториско испитување на резидуи на
фармаколошки активни супстанци во
производи од фармски одгледана риба со потекло од Индонезија кои се
наменети за исхрана на луѓе при увоз
во Република Македонија ...................
600. Правилник за барањата во однос на
квалитетот на освежителните безалкохолни пијалоци ................................
614. Правилник за посебните барања за
безбедност на брзо замрзната храна
(*) .......................................................... .
657. Правилник за идентификација и регистрација на домашните миленици .. .
658. Правилник за обврските и условите
кои треба да ги исполнуваат правните
лица за ставање во промет на средствата за идентификација на животни
во однос на просториите, опремата,
како и условите и роковите за ставање во промет на средства за идентификација ...............................................
659. Правилник за овластените одгледувачи за системот за идентификација и
регистрација на животните .................
763. Правилник за начинот за регистрација, формата и содржината на образецот на барањето за регистрирање на
одгледувалишта, формата и содржината на картата за идентификација на
одгледувалиштето, начинот на пријавување и евидентирање на промените
на одгледувалиштето и одгледувачот
како и видовите на други животни .... .
764. Правилник за барањата во однос на
квалитетот на зачините, екстрактите
од зачини и смесите на зачини ...........
788. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање
на одобрение за ставање во промет на
ветеринарно-медицински препарат,
како и општите и посебните услови
кои треба да ги исполни ветеринарномедицинскиот препарат за ставање во
промет(*) ................................................
789. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, начинот
и постапката на вршење на проверка
и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско
потекло, формата и содржината на ветеринарно- здравствениот сертификат
или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од
животинско потекло, како и листата
на трети земји од кои е одобрен увоз
и транзит(*) ............................................

10/84

11/23

15/82

16/28
18/5

18/6

18/7

24/26

24/29

25/39

25/108
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819. Наредба за дополнување на Наредбата за извршување на ветеринарните
мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или
резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско
потекло во 2013 година .....................
829. Правилник за барања за квалитетот
на пивото ...........................................
840. Решение за утврдување на посебни
услови за увоз на одредени прехранбени производи поради ризик од афлатоксини .............................................
841. Правилник за начинот на собирање,
верификација и претставување на извештаите за несакани дејства на ветеринарно-медицински препарати, како
и начинот на размена на информациите за ветеринарната фармаколошка
внимателност .......................................
1076. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз
во Република Македонија.....................
1168. Правилник за посебните барања за
безбедност на овошните сокови и одредени слични производи (*) .............
1211. Правилник за изменување на Правилникот за општи и посебни барања
за безбедност на храната за животни
1212. Наредба за изменување на Наредбата
за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното
здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните
или производите од животинско потекло во 2013 година ..........................
1261. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз
во Република Македонија ..................
1368. Решение за утврдување на посебни
услови за увоз на кикирики од Гана и
Индија, бамја и кари лисја од Индија
и семиња од лубеница од Нигерија(*) ..
1373. Правилник за барањата во однос на
квалитетот на мелено месо, подготовки од месо и производи од месо ........
1374. Правилник за идентификација и регистрација на животни од видот свињи(*).....................................................
1375. Правилник за условите за ставање
во промет на говеда и свињи (*) ........
1404. Правилник за нутритивни и здравствени тврдења во комерцијални цели при означување, презентација и
рекламирање на храната (*) ...............
1443. Решение за изменување на Решението за определување на инспекциски
места на граничен премин за увоз на
храна од неживотинско потекло ........

27/31
28/106

30/5

30/10

48/7

51/18

53/76

53/79

56/104

62/59

63/6

63/33
63/42

65/12

68/287
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1815. Правилник за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба (*) ...............................
1816. Правилник за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана (*)
1828. Правилник за условите за увоз на семе за вештaчко осеменување, ембриони и јајце клетки, листи на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и
содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или
друг документ што ја придружува
пратката(*) ...........................................
1966. Правилник за условите за ставање
во промет на аквакултура, нејзината
намена, како и начинот на вршење на
официјални контроли при ставање во
промет на аквакултура(*) .....................
1992. Правилник за поблиските услови во
поглед на објектите, опремата и кадарот кои треба да ги исполнат производителите на ветеринарно-медицински препарати, формата и содржината
на образецот на барањето и документацијата за добивање на одобрение за
производство на ветеринарно-медицински препарати, висината на трошоците за издавање на одобрение за
производство на ветеринарно-медицински препарати, начинот на работа на носителите на одобрението за
производство на ветеринарно-медицински препарати, како и начинот на
водење на евиденција на ветеринарно-медицинските препарати кои
се пуштени во промет (*).................
2018. Правилник за поблиските услови во
поглед на објектите, опремата и кадарот кои треба да ги исполнат увозниците на ветеринарно-медицински
препарати .............................................
2396. Правилник за условите за ставање
во промет на животни од видовите
овци и кози (*) .....................................
2397. Правилник за посебните барања кои
се однесуваат на микробиолошките
критериуми за храната (*)...................
2398. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапките за увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед на пратки домашни
миленици од видовите птици кои не
се наменети за трговија или за пренос
на други лица и се придружени од
сопственикот или одговорно лице како и формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или
друг документ што ги придружува...

80/19

80/31

81/17

85/21

86/7

87/85

100/9

100/36

100/81
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2438. Правилник за изменување 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-здравствениот сертификат
или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со
живи животни, аквакултура и производи од животинско потеклo (*) .......
102/54
2439. Правилник за општите барања за
безбедност на храната во однос на
максималните нивоа на одделни контаминенти (*)....................................... 102/143
2688. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз
во Република Македонија ..................
110/24
2689. Правилник за услови за ставање во
промет на копитари(*) ........................
110/31
2695. Правилник за условите и постапката
за издавање одобрение за ставање во
промет на ГМ храна за животни и условите за нејзин промет и употреба и
условите за ставање во промет на храната за животни која содржи и/или се
состои од ГМО, вклучувајќи ги и количините во рифузна (растурена) состојба, како и употребата на ГМ храна за животни, и условите кои се однесуваат на следењето, означувањето
на ГМ храна за животни и посебните
барања за посебно означување(*)......
111/8
2709. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за адитивите
што се употребуваат во производство
на храната(*)...........................................
114/7
2830. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз во Република
Македонија на животни, производи,
суровини и отпадоци од животинско
потекло заради спречување на внесување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии ...............................
118/15
2852. Правилник за посебните барања за
безбедност на гмо храна, означувањето и барањата за следливост на прехранбените производи кои содржат
ГМО храна или се составени од гмо и
барањата за следливост на храната
произведена од ГМО(*)........................
119/63

3381. Правилник за престанување на важење на Правилникот за условите и постапката за издавање на одобрение за
ставање во промет на ГМ храна за
животни и условите за нејзин промет
и употреба и условите за ставање во
промет на храната за животни која
содржи и/или се состои од ГМО,
вклучувајќи ги и количините во рифузна (растурена) состојба, како и
употребата на ГМ храна за животни,
и условите кои се однесуваат на следењето, означувањето на ГМ храна за
животни и посебните барања за посебно означување.................................
3382. Правилник за престанување на важење на Правилникот за посебните барања за безбедност на ГМО храна, означувањето и барањата за следливост
на прехранбените производи кои содржат ГМО храна или се составени од
ГМО и барањата за следливост на
храната произведена од ГМО .............
3383. Правилник за престанување на важење на Правилникот за начинот и постапката за издавање на одобрение,
нејзино времетраење, потребната документација и висината на трошоците
во постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на производот од групата на ГМО храна..............
3485. Правилник за посебните барања за
безбедност на пластични материјали
и производи што доаѓаат во контакт
со храната(*) ........................................
3571. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз
во Република Македонија....................
3585. Решение за забрана на увоз во Република Македонија на бивалвни мекотели наменети за исхрана на луѓе по потекло од Турција .................................
3723. Правилник за општите барања за
безбедност на храната во однос на
максимално дозволените нивоа на резиуди од пестициди во или врз храната (*)....................................................
3849. Решение за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит заради
заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Македонија од одредени трети
земји и делови од трети земји (*) .......
3850. Решение за забрана на увоз во Република Македонија на жива живина, кокошки несилки, еднодневни пилиња и
јајца за ведење по потекло од Италија
4304. Наредба за изменување на Наредбата
за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното
здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните
или производите од животинско потекло во 2013 година ...........................

140/71

140/71

140/71

144/69

150/6

151/6

156/2

161/48

161/52

174/8
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АГЕНЦИЈА
ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
695. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања
на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови.
21/24
1167. Правилнк за формата, содржината,
евиденцијата и начинот на издавање,
продолжување, обновување и промена на уверение за работа за вршење
на специјализирани услуги со воздухоплов ..................................................
51/9
1341. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на
персоналот на контролата на летање..
60/50
1342. Правилник за стручно оспособување
на друг стручен персонал ...................
60/50
1369. Правилник за критериумите и постапката за одобрување на договори за
закуп, односно лизинг на воздухоплови.............................................................
62/64
1814. Правилник за формата, содржината,
евиденцијата и начинот на издавање,
продолжување, обновување и промена на уверението за работа за вршење
на воздушен превоз за сопствени потреби ......................................................
80/12
2705. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
вршење на јавен воздушен превоз како и посебните услови во однос на
потребниот персонал, воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно
работење ..............................................
113/38
2831. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стручно
оспособување, проверки, дозволи и
овластувања на пилоти на едрилици .
118/19
2936. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на користење,
одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот ............. 122/102
2937. Правилникот за начинот на одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса,
падобран и опрема на воздухоплов,
изработка на техничко-технолошка
документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно
и уредно работење, како и формата,
содржината, евиденцијата и начинот
на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување
на воздухоплови .................................. 122/102
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2938. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на вршење на
специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на
воздухопловите, опремата и другите
посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење .......................... 122/103
2939. Правилник за дополнување на правилникот за посебните услови за проектирање и градба на воздухоплов и
измена на воздухоплов, мотор, елиса
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,
содржината, евиденцијата и начинот
на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за
градба, за тип, пловидбеност, бучава
и емисија на гасови.............................. 122/103
2940. Правилник за дополнување на правилникот за начинот на вршење на
превоз за сопствени потреби, како и
посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и
уредно работење .................................. 122/103
3617. Правилник за формата, содржината,
евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на воздухопловниот инспектор .........................................................
153/9
3618. Правилник за посебните услови за
градба и одржување на падобрани .....
153/11
3619. Правилник за начинот и правилата
за скокање со падобрани .....................
153/17
3848. Правилник за посебните услови, начинот и правилата за организирање
на натпревари .......................................
161/45
4251. Правилник за стручно оспособуванје, проверки, дозволи и овластувања на падобрански персонал ..............
172/92

АГЕНЦИЈА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
1435. Одлука за распишување на јавен тендер со јавно наддавање за доделување
на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот
опсег 790-862 MHz и 1710-1880 MHz.
67/105
1502. Одлука за изменување на Одлуката
за распишување на јавен тендер со
јавно наддавање за доделување на
одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот
опсег 790-862 MHz и 1710-1880 MHz
69/111
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2081. Правилник за начинот на пресметка
на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции .....................
4529. Правилник за условите за работа на
дигитална телевизиска опрема што се
користи од потрошувачите (применик
за ДВБ-т) ..............................................
4530. Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви,
податоците што се приложуваат кон
барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација .......................................................
4531. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви .....................................
4532. План за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија .................................

88/59

185/101

185/102

185/114

185/115

АГЕНЦИЈА
ЗА ПОШТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
845. Одлука за определување на вредност
на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2013 година ........
31/13
846. Методологија за утврдување на нето
трошоците на давателот на универзалната услуга и начинот на нивното
пресметување ......................................
31/14
847. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот на определување на бројот на поени и на
вредноста на поенот за обезбедување
на поштенски услуги врз основа на
општо овластување .............................
31/15

АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО-ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
903. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата
за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2013 година ............
36/103
904. Одлука за утврдување на висината на
надоместоците што ги наплатува
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва..........
36/103
1249. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови ................
55/101
1250. Правилник за членство во задолжителен пензиски фонд ...........................
55/104

1617. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за инвестирање на
средствата на доброволните пензиски
фондови....................................
1618. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за инвестирање на
средствата на задолжителните пензиски фондови..............................
1967. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот на присоединување на пензиски друштва и
присоединување на пензиски фондови ...........................................................
1968. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот на спојување на пензиски друштва и спојување на пензиски фондови .....................
1969. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за видот и начинот
на спроведување на обуките од областа на капитално финансираното пензиско осигурување за претставниците
на пензиските друштва........................
2126. Правилник за агенти на пензиски
друштва ................................................
2127. Правилник за начин на вршење контрола .....................................................
2128. Правилник за начинот на добро корпоративно управување на пензиските
друштва ................................................
2390. Правилник за надоместоци за задолжителните пензиски фондови ...........
2391. Правилник за спроведување едукација заради отстранување на неправилност сторена од страна на пензиско друштво ..........................................
2392. Правилник за пренос на средства
меѓу задолжителни пензиски фондови
2690. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот на управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд по повлекување
или укинување на одобрението за
управување со задолжителен и/или
доброволен пензиски фонд на пензиските друштва ......................................
2691. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со задолжителен
и/или доброволен пензиски фонд.......
2692. Правилник за постапка за избор на
домашни правни лица за вршење на
услуги со хартии од вредност ............
2987. Правилник за начинот на уништување на документи и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за супервизија
на капитално финансирано пензиско
осигурување .........................................
3378. Правилник за доброволни индивидуални и професионални сметки............
3379. Правилник за лиценцирање на пензиски друштва ......................................

75/7

75/7

85/43

85/43

85/44
89/19
89/23
89/26
100/3

100/5
100/7

110/45

110/46
110/46

124/6
140/2
140/7
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3380. Правилник за начинот и постапката
на пренос на средствата во Фондот на
ПИОМ ..................................................
140/68
3460. Правилник за начинот и постапката
на маркетинг на пензиски фондови..... 143/21
3717. Правилник за индивидуални сметки
155/24
3718. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд ...
155/28
3719. Правилник за потврдата со мислење
на овластениот актуар ........................
155/35
4310. Правилник за начинот на известување
на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на пензиско друштво
175/8
4311. Правилник за начинот и постапката
за избор на член на управен одбор и
на надзорен одбор на пензиско друштво.........................................................
175/9
4312. Правилник за начинот и постапката
за давање на одобрениja на измените
на документите поднесени при лиценцирање............................................
175/19
4456. Правилник за известување на
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на чуварот на имот 183/159

АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
696. Решение за издавање дозвола за
вршење осигурително брокерски работи......................................................... 21/140
848. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи
31/16
1306. Правилник за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за
осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување ..............................
58/57
2534. Решение за укинување на Решение за
издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи и Решение за
измена на решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи ............................................
105/4
2535. Решение за издавање дозвола за
вршење осигурително брокерски работи ......................................................
105/5
2698. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи .
112/2
2699. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето ..................................................
112/2
3147. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и
висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за
супервизија на осигурување и роковите за уплата ......................................
130/42
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3413. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот на
вреднување на ставките од билансот
на состојба и изготвување на деловните биланси ........................................
141/26
4361. Решение за издавање на дозвола за
работа како овластен актуар.............
178/3
4362. Решение за издавање на дозвола за
работа како овластен актуар.............
178/3
4363. Решение за издавање на дозвола за
работа како овластен актуар.............
178/4
4364. Решение за издавање на дозвола за
работа како овластен актуар.............
178/4
4639. Правилник за минималните стандарди
за пресметка на техничките резерви..
187/128
4640. Правилник за минималните стандарди на информациските системи на
друштвата за осигурување.................
187/145
4641. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и
детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за
осигурување и/или реосигурување.....
187/148
4666. Правилник за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за
пресметка на износот на максимално
покритие на друштвото за осигурување во табелата за максимално покритиe и методот за пресметување на
максимална можна штета...................
189/3
4667. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за статистичките
осигурителни стандарди на друштвата
за осигурување и/или реосигурување
189/14

АГЕНЦИЈА
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ
СЕКТОР
Рег. бр.
Бр./стр.
1085. Правилник за изменување и дополнување на Правилник за формата и
содржината на образецот на барањето
и упатството за пополнување на барањето за издавање на дозволата, анексот за финансиско покритие за одговорност од вршење дејност, формата
и содржината на образецот на дозволата, како и формата, содржината и
начинот на водење на регистарот на
издадени дозволи за вршење на јавен
железнички превоз ..............................
49/30
1086. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на дозволата, анексот за финансиско покритие за одговорност од
вршење дејност, формата и содржината на образецот на дозволата, како
и формата, содржината и начинот на
водење на регистарот на издадени
дозволи за управување со железничката инфраструктура ...........................
49/30
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1087. Тарифник за висината на надоместокот за издавање на дозвола за управување со железничката инфраструктура
1088. Тарифник за висината на надоместокот за издавање на дозвола за вршење
на јавен железнички превоз ...............
1544. Регистар на дозволи за вршење јавен
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3622. Тарифа на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на депозитарот и корисниците на
неговите услуги (Пречистен текст).....

Бр./стр.

153/21

МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА
ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА МАРнет
Рег.бр.

3247. Правилник за организацијата и упра-
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www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТА Р ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 270 денари.
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