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другите немнозински заедници за 

2013 година ..........................................  27/4 
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скиот план на Јавното претпријатие 
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ните на Република Македонија кои 
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донскиот јазик и на другите немно-
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скиот план на Јавното претпријатие 
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довни и инвестициони активности  на 
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ниците и граѓаните на Република Ма-

кедонија кои живеат во Европа и на 

другите континенти на македонски 

јазик и на јазикот што го зборуваат 

најмалку 20% од граѓаните кој е раз-

личен од македонскиот јазик и на 

другите немнозински заедници за 

2013 година ..........................................  27/4 

808. Одлука за одобрување на финанси-

скиот план на Јавното претпријатие 

Македонска радио-телевизија за ре-

довни и инвестициони активности на 
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за регулирање на железничкиот се-
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1190. Одлука за верификација на мандатот 

на пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македонија ..................................  53/2 

1191. Одлука за изменување на Одлуката 

за избор на шеф, членови и заменици 

членови на делегацијата на Собрани-

ето на Република Македонија во Пар-

ламентарното собрание на Северно 

атлантската договорна организација 

(ПС НАТО) ...........................................  53/2 

1192. Одлука за  избор на  еден член на 
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публика Македонија ............................  53/2 
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1195. Одлука за давање согласност на 
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работа и развој на Агенцијата за ци-
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1197. Одлука за користење на средствата 

од концесискиот надоместок за ко-

ристење на аеродромите во Републи-
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1268. Одлука  за верификација на манда-
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Република Македонија......................... 57/2 
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на Армијата на Република Македони-

ја за учество во мировна операција на 
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дата на Република Македонија ..........  79/117 

1952. Исправка............................................ 85/2 
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на пратениците во Собранието на Ре-

публика Македонија ...........................  79/118 
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1778. Одлука за изменување на Одлуката 
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седатели и членови на пратеничките 

групи на Собранието на Република 
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1779. Одлука за изменување на Одлуката 

за избор на членови на Комитетот за 
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1780. Одлука за изменување на Одлуката 
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членови на Националниот совет за 

евроинтеграции ...................................  79/120 
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1786. Одлука за објавување јавен конкурс 
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заштита на правото на слободен 
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член на Советот на Јавното претпри-
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2495. Одлука за давање согласност на 
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на претседателите, членови и нивни 

заменици на комисиите на Собрание-
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2841. Одлука за изменување на Одлуката 

за основање на пратенички групи на 
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ничко престапништво .........................  162/3 
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за именување член на Државната ко-

мисија за одлучување во управна по-

стапка и постапка од работен однос 
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за членови на советите на општините 

и советот на градот Скопје и за гра-

доначалници на општините и за гра-

доначалник на градот Скопје............... 7/2 

   

 ОГЛАСИ  

Рег. бр.  Бр./стр. 
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843. Закон за евиденциите од областа на 

трудот (Пречистен текст)............. 31/4 

1198. Закон за безбедност и здравје при ра-

бота (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 (Пречис-

тен текст) .............................................  54/14 

1217. Закон за инвалидски организации 

(Пречистен текст)................................  54/57 

1307. Закон за градежно земјиште (Пре-

чистен 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 (Пре-

чистен текст) .......................................  91/13 

3234. Закон за минерални суровини (Пре-

чистен текст) .......................................  132/2 

3542. Закон за социјална заштита (Пречис-

тен 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 евиден-

циите од областа на трудот („Служ-

бен 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 поста-

пување со бесправно изградени об-

јекти („Службен весник на РМ“ бр. 

155/12) ..................................................  53/48 

2943. Исправка на Законот за облигацио-

ните односи („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 18/2001).. 123/3 

795. Исправка на Одлуката за именување 

на член на Советот на експерти на 

Агенцијата за супервизија на осигу-

рување ...................................................  26/51 

   

ПРЕТСЕДАТЕЛ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

 УКАЗИ  

Рег. бр.  Бр./стр. 

1. Указ бр. 37 од Претседателот на Ре-

публика Македонија............................. 1/1 

697. Указ бр. 38 од Претседателот на Ре-

публика Македонија ............................  22/2 

730. Указ за поставување на вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Репуб-

лика Македонија во Обединетото 

кралство на Велика Британија и Се-

верна Ирска  .........................................  23/148 

731. Указ за поставување на вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Репуб-

лика Македонија во Кралството Шпа-

нија ........................................................  23/148 

796. Указ бр. 39 од Претседателот на Ре-

публика Македонија ............................  26/51 

832. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Принци-

патот Андора......................................... 30/2 

962. Указ бр. 40 од Претседателот на Ре-

публика Македонија ............................  42/2 

1384. Указ бр. 37 од Претседателот на Ре-

публика Македонија......................... 64/2 

1532. Указ за поставување на вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Репуб-

лика Македонија во Големото Вој-

водство 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 Репуб-

лика 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 
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2603. Указ за отповикување од должноста  

вонреден и ополномоштен амбасадор 
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2710. Указ бр. 42 од Претседателот на Ре-

публика Македонија ...........................  115/3 

2711. Указ бр. 43 од Претседателот на Ре-

публика Македонија ...........................  115/4 

2712. Указ бр. 44 од Претседателот на Ре-

публика Македонија ...........................  115/4 

2713. Указ бр. 45 од Претседателот на Ре-
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2714. Указ бр. 46 од Претседателот на Ре-
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2716. Указ бр. 48 од Претседателот на Ре-

публика Македонија ...........................  115/5 

2717. Указ бр. 49 од Претседателот на Ре-

публика Македонија ...........................  115/5 

2718. Указ Бр. 50 од Претседателот на Ре-

публика Македонија ...........................  115/5 

2800. Указ за поставување на вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Репуб-

лика Македонија во Ирска и Репуб-

лика Исланд .........................................  118/3 

2801. Указ за поставување на вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Репуб-

лика Македонија во Република Алба-

нија .......................................................  118/3 

2870. Указ бр. 51 од Претседателот на Ре-

публика Македонија ...........................  121/4 

2996. Указ за поставување на вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Репуб-

лика Македонија во Комонвелтот Ав-

стралија, со седиште во Канбера .......  125/2 

3066. Указ бр. 51 од Претседателот на Ре-

публика Македонија ...........................  128/2 

3067. Указ бр. 52 од Претседателот на Ре-

публика Македонија ...........................  128/2 

3624. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Крал-

ството Данска ......................................  154/3 

3663. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Држава-

та Израел ..............................................  155/3 

3664. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија, Шеф на 

постојаната мисија на Република Ма-

кедонија при меѓународните органи-

зации ....................................................  155/3 

3665. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Индија.  155/4 

3666. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Босна и 

Херцеговина .........................................  155/4 

3667. Указ за отповикување од должноста  

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Итали-

јанската Република ..............................  155/4 

3668. Указ за отповикување од должноста  

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Канада .  155/4 

3669. Указ за отповикување од должноста  

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Народна 

Република Кина ...................................  155/5 

3670. Указ за отповикување од должноста 

указ вонреден и ополномоштен амба-

садор на Република Македонија во 

Арапската Република Египет..............  155/5 

3671. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија при Свети-

от Престол ............................................  155/5 

3672. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Репуб-

лика Полска ..........................................  155/5 

3673. Указ за отповикување од должноста 

вонредден и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија во 

Кралството Шведска ...........................  155/5 

3726. Указ за поставување на  вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Репуб-

лика Македонија во Република Мол-

давија ....................................................  157/38 

3894. Указ бр. 52 од 25 ноември 2013 годи-

на од Претседателот на Република 

Македонија ...........................................  163/81 

3895. Указ за поставување на вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Репуб-

лика Македонија во Република Ко-

сово .......................................................  163/81 

4482. Указ од Претседателот на Република 

Македонија ...........................................  185/4 

4539. Указ од Претседателот на Република 

Македонија ...........................................  186/4 
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1037. Одлука за именување директор на 

Агенцијата за разузнавање ..................  47/2 

1251. Одлука за помилување на осудени 

лица .......................................................  56/2 

2234. Одлука за помилување на осудени 

лица .......................................................  93/24 

2511. Одлука од Претседателот на Репуб-
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2512. Одлука од Претседателот на Репуб-
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лика Македонија ..................................  104/23 
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на - Националниот празник на Репуб-

лика Македонија .................................  105/2 

2871. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија .................................  121/4 

3416. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за организација и де-
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претседателот на Република Македо-
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3425. Одлука за помилување на осудени 

лица ......................................................  143/3 

3753. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија .................................  160/2 

4305. Одлука за помилување на осудени 

лица ......................................................  175/2 

4413. Одлука за помилување на осудени 
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 УРЕДБИ  

Рег. бр.  Бр./стр. 

7. Уредба за изменување на Уредбата за 

спроведување на Царинскиот закон.... 2/2 

31. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за висината на цената 

на градежното земјиште сопственост 

на Република Македонија и висината 

на посебните трошоци за спроведува-

ње на постапките за отуѓување и да-

вање под закуп....................................... 3/2 

40. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за гранични вредно-

сти за нивоа и видови на загадувачки 

супстанции во амбиентниот воздух и 

прагови на алармирање, рокови за по-

стигнување на граничните вредности, 

маргини на толеранција за гранична 

вредност, целни вредности и долго-

рочни цели............................................. 4/9 

165. Уредба за изменување на Уредбата за 

издатоците за службени патувања и 

селидби во странство што на органи-

те на државната управа им се призна-

ваат во тековни трошоци...................... 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 полици-

ја.............................................................. 5/10 

168. Уредба за употреба на огнено оружје, 

гумена палка и други средства на 

присилба од страна на припадниците 

на судската полиција ........................... 5/11 

169. Уредба за ознаките за звањата и уни-

формата на припадниците на судска-

та полиција............................................. 5/12 

170. Уредба за времетраењето на облека-

та, чевлите и посебно личната опрема 

на припадниците на судската полици-

ја.............................................................. 5/17 

171. Уредба за психофизичките способно-

сти што треба да ги поседуваат лица-

та кои се примаат на работа во суд-

ската полиција....................................... 5/17 

172. Уредба за материјалното работење со 

предметите на вооружувањето и по-

себната лична опрема  на  припадни-

ците  на судската полиција................... 5/18 

173. Уредба за внатрешните односи во 

судската полиција................................. 5/20 

222. Уредба за видот на активности, ма-

ксималниот износ по активности, ко-

рисниците, субјектите кои учествува-

ат во постапката, поблиските крите-

риуми и начинот за доделување на 

техничката поддршка во  земјоделс-

твото и  руралниот развој..................... 6/3 

849. Уредба за содржината и начинот на 

спроведување на јавниот повик за вр-

шење активности од јавен интерес од 

областа на здравствената заштита на 

животните .............................................  32/2 

850. Уредба за начинот на спроведување 

на постапката на преструктуирање на 

објектите и операторите со храна од 

животинско потекло, моделот на ба-

рања и роковите за спроведување на 

активностите на постепено унапреду-

вање на објектите кои не се во соо-

бразност со прописите за безбедност 

на храна и ветеринарно здравство....... 32/2 

887. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за мерките и проце-

дурите за олеснување во цивилното 

воздухопловство ..................................  36/2 

888. Уредба за начинот, организацијата и 

субјектите на потрага и спасување на 

воздухоплов  ........................................  36/82 

906. Уредба за посебните услови, начинот 

и постапката за добивање на одобре-

ние за летање ........................................  38/2 

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 ...........................................  43/2 
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1093. Уредба за воспоставување и начин на 

користење на информацискиот си-

стем за обработка на податоците во 

електронски облик и електронски 

потпис во регистарот на типски и 

единечно одобрени возила системи, 

составни делови и самостојни тех-

нички единици и опрема за возила на 

Министерството за економија – Биро 

за метрологија .....................................  50/4 

1252. Уредба за повластени тарифи за 

електрична енергија.............................. 56/3 

1324. Уредба за видот, начинот, обемот и 

ценовникот на здравствените прегле-

ди на вработените ...............................  60/2 

1407. Уредба за мрежа на медицина на тру-

дот ........................................................  67/3 

1408. Уредба за дополнување на Уредбата 

за применување на регулативите на 

Комисијата на Европските заедници 

за распоредување на одредени стоки 

во комбинираната номенклатура (*). 67/6 

1635. Уредба за минималните технички 

стандарди и услови во поглед на оп-

ремата (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 ..............................  77/7 

1817. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбатa за видот на активно-

сти, максималниот износ по активно-

сти, корисниците, субјектите кои 

учествуваат во постапката, поблиски-

те критериуми и начинот за доделу-

вање на техничката поддршка во зем-

јоделството и руралниот развој .........  81/2 

1847. Уредба за воспоставување и начин на 

користење на информацискиот си-

стем за спроведување на постапката 

за издавање на одобрение за градење 

по електронски пат .............................  83/2 

1975. Уредба за методологија за распредел-

ба на наменски дотации за плати и 

додатоци на плати за вработенитe во 

територијалните противпожарни еди-

ници за 2014 година ............................  86/2 

1999. Уредба за методологија за утврдува-

ње на критериумите за распределба 

на блок дотации од областа на култу-

рата во 2014 година .............................  87/31 

2000. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за поблиските крите-

риуми за директни плаќања, корисни-

ците на средствата, максималните из-

носи и начинот на директните плаќа-

ња за 2013 година  ...............................  87/32 

2211. Уредба за изменување на Уредбата за 

спроведување на Царинскиот закон.... 92/2 

2264. Уредба за изменување на Уредбата за 

условите и начинот на користење на 

услугите што ги врши Службата за 

општи и заеднички работи на Влада-

та на Република Македонија ...............  95/3 

2265. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за начинот и поста-

пката за користење на финансиска 

поддршка за мерките за рурален раз-

вој финансирани од компонента V – 

ИПАРД од инструментот за прет-

пристапна помош ИПА .......................  95/3 

2546. Уредба за составот, начинот на учес-

тво, како и начинот на номинирање 

на претставниците во Советите за уп-

равување со подрачјата на речните 

сливови и Советот за управување со 

делови од подрачјето на речен слив, 

како и начинот на работа ....................  106/18 

2639. Уредба за условите и постапката за  

доделување на регионална помош(*).  109/2 

2872. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за поблиските крите-

риуми за директни плаќања, корисни-

ците на средствата, максималните из-

носи и начинот на директните плаќа-

ња за 2013 година  ...............................  121/4 

2944. Уредба за  изменување и дополнува-

ње на Уредбата за начинот на  рас-

пределба, дистрибуција и ревизија на 

искористеноста на дозволите за меѓу-

народен превоз на стока ......................  123/3 

3010. Уредба за минималните технички 

стандарди и услови во поглед на оп-

ремата (хардверот), како и функцио-

налноста на софтверот за електрон-

ското јавно наддавање....................... 126/4 

3088. Уредба за методологија за распредел-

ба на приходите од данокот на дода-

дена вредност по општини за 2014 го-

дина .......................................................  130/3 

3089. Уредба за содржината на Годишната 

програма за продажба на земјоделско 

земјиште во државна сопственост ......  130/4 

3235. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за начинот на давање 

на услугите на воздухопловна навига-

ција како и посебните услови во од-

нос на потребниот персонал, опрема-

та и другите посебни услови неоп-

ходни за безбедно и уредно работење 132/49 

3466. Исправка............................................ 144/2 

3319. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за воспоставувањето 

и начинот на користење на информа-

циониот систем за обработка на пода-

тоци во електронски облик и елект-

ронски потпис при  постапки за увоз, 

извоз и транзит .....................................  138/4 
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3320. Уредба за минималните технички 

стандарди и услови во поглед на оп-

ремата (хардверот), како и функцио-

налноста на софтверот за електрон-

ското јавно наддавање ........................  138/5 

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... 139/2 

3417. Уредба за изменување на Уредбата за 

висината на цената на градежното зем-

јиште сопственост на Република Маке-

донија и висината на посебните трошо-

ци за спроведување на постапките за 

отуѓување и давање под закуп............ 142/2 

3426. Уредба за начин  на  распределба  на 

бесплатно  отстапена стока од  држа-

вен орган и образец на извештај за 

бесплатно  отстапена стока на  страна 

на државен орган .................................  143/3 

3427. Уредба за критериумите и условите 

за прогласување на  кризна состојба 

во снабдувањето со природен гас, на-

чинот на снабдување со природен гас 

во овие услови, мерките што се пре-

земаат во случај на кризна состојба, 

како и правата и обврските на носи-

телите на лиценци за вршење на 

енергетски дејности........................... 143/7 

3598. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за воспоставување и 

начин на користење на информацис-

киот систем за спроведување на по-

стапката за издавање на одобрение за 

градење по електронски пат ...............  153/2 

3736. Уредба за висината на цената на гра-

дежното земјиште сопственост на Ре-

публика Македонија и висината на 

посебните трошоци за спроведување 

на постапките за отуѓување и давање 

под закуп како и за засновањето на 

право на стварна службеност .............  158/2 

3763. Уредба за категоризација, обем на 

користење и работно време на гра-

ничните премини ................................  161/4 

4068. Уредба за Методологијата за утврду-

вање на критериумите за распределба 

на блок дотации за јавните  установи 

за деца – детски градинки по општи-

ни за 2014 година ................................  168/2 

4069. Уредба  за системот на следливост на 

органи и ткива, системот за иденти-

фикување на дарителите, видот, на-

чинот и содржината на ознаките на 

органите и ткивата (
1
 ).. ......................  168/3 

4070. Уредба  за начинот на пренесување и 

мерките за обезбедување на квалите-

тот на органите и ткивата при дис-

трибуција .............................................  168/4 

4071. Уредба за клиничките прегледи и 

другите дополнителни испитувања за 

утврдување на смрт, како и начинот 

на утврдување на смртта на лице чии 

делови од тело може да се земат зара-

ди пресадување и за поблиските кри-

териуми по однос на специјалноста 

кои мора да ги исполнуваат членови-

те од комисијата која со сигурност ќе 

го утврди престанокот на работата на 

мозокот .................................................  168/6 

4072. Уредба за начинот на работа на ко-

ординаторот за земање и пресадува-

ње на делови од човечкото тело и ви-

сината на надоместокот за работите 

што ги врши .........................................  168/8 

4073. Уредба за начинот на водење и поб-

лиските критериуми за подготвување 

на Националната листа на чекање, ус-

ловите за избор на најсоодветен при-

мател и постапката за доделување на 

земените делови од човечкото тело 

заради лекување ...................................  168/9 

4074. Уредба за начинот на земање, чување  

и употреба  на крвотворни матични 

клетки ...................................................  168/10 

4075. Уредба за поблиските критериуми и 

начинот на избор на жив дарител на 

органи  и ткива, како и лабораторис-

ки испитувања што треба да се спро-

ведат (
1
) .................................................  168/12 

4076. Уредба за поблиските критериуми, 

начинот на следење и известување за 

сериозни штетни настани и сериозни 

штетни реакции, како и формата и 

содржината на регистарот за сериоз-

ни штетни настани и сериозни штет-

ни реакции (

 ) ......................................  168/13 

4077. Уредба за начинот на соработката 

меѓу центарот за трансплантација со 

други овластени здравствени устано-

ви во Република Македонија и со 

сродни странски и меѓународни орга-

низации со цел размена на органи за-

ради пресадување ................................  168/19 

4078. Уредба за начинот на водење на ме-

дицинската документација..................  168/19 

4095. Уредба за Методологијата за утврду-

вање на критериуми за распределба  

на блок дотации за јавните установи 

за социјална заштита - домови за ста-

ри лица за 2014 година ........................  169/3 

4096. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за мрежата на здрав-

ствени установи ...................................  169/3 
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4097. Уредба за изменување на Уредбата за 

посебните услови, начин и постапка 

на утврдување на здравствената спо-

собност на персоналот во воздухоп-

ловството и другиот стручен персо-

нал, роковите на важење на лекарски-

те уверенија и посебните услови што 

треба да ги исполнуваат здравствени-

те установи и овластен лекар - поеди-

нец за вршење на здравствени прег-

леди на персоналот во воздухоплов-

ството и другиот стручен персонал ...  169/14 

4306. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за висината на цената 

на градежното земјиште сопственост 

на Република Македонија и висината 

на посебните трошоци за спроведува-

ње на постапките за отуѓување и да-

вање под закуп како и за засновање 

на право на стварна службеност ........  175/2 

4323. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за спроведување на 

Царинскиот закон ...............................  177/3 

4371. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за поблиските крите-

риуми за директни плаќања, корисни-

ците на средствата, максималните из-

носи и начинот на директните плаќа-

ња за 2013 година ................................  181/3 

4372. Уредба  за изменување и дополнува-

ње на Уредбатa за видот на актив-

ности, максималниот износ по актив-

ности, корисниците, субјектите кои 

учествуваат во постапката, поблиски-

те критериуми и начинот за доделу-

вање на техничката поддршка во зем-

јоделството и руралниот развој......... 181/4 
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дишната сметка за 2012 година и Го-

дишниот извештај за работењето во 

2012 година нa Јавното претпријатие 

за управување и заштита на повеќе-

наменското подрачје "Јасен" – Скопје 69/65 

1484. Одлука за давање на согласност на 

Одлуката за употреба на средствата 

остварени од работењето нa Jaвнoтo 

претпријатие за управување и зашти-

та на повеќенаменското подрачје "Ја-

сен" - Скопје за финансиската 2012 

година.................................................. 69/65 

1485. Одлука за престанок на користење и 

пренесување на правото на сопстве-

ност на  движни ствари на општина 

Ѓорче Петров ........................................  69/65 

1486. Одлука за престанок на користење 

на недвижна ствар во државна соп-

ственост на Министерството за труд 

и социјална политика ..........................  69/86 

1533. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 

Националната установа Македонски 

народен театар - Скопје.......................  72/9 

1534. Одлука за влегување и престојување 

на странски вооружени сили на тери-

торијата на Република Македонија 

поради изведување на вежбовна ак-

тивност „Shared Resilience 2013“ ........  72/9 

1535. Одлука за давање согласност за дава-

ње под долготраен закуп на градежно 

земјиште сопственост на Република 

Македонија по пат на непосредна 

спогодба на Друштво за производ-

ство на електрична енергија ЕМК 

ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скоп-

је......................................................... 72/10 

1536. Одлука за  давање  согласност  за  

трајна  пренамена  на земјоделско  во 

градежно земјиште, за измена и до-

полна на генерален урбанистички 

план за УЕ 2 Блок 12 КО Башино се-

ло општина Велес  ...............................  72/10 

1573. Одлука за давање согласност за дава-

ње под долготраен закуп на градежно 

земјиште сопственост на Република 

Македонија по пат на непосредна 

спогодба на Друштво за производс-

тво, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје .........  74/3 

1574. Одлука за одобрување на Годишната 

сметка и финансиските извештаи за 

работењето на АД „Македонска по-

шта“ - Скопје, во државна сопстве-

ност за 2011 година .............................  74/3 

1575. Одлука за одобрување на Извештајот 

за работењето на АД „Македонска 

пошта“ - Скопје, во државна сопстве-

ност за 2011 година .............................  74/3 

1576. Одлука за давање на согласност на 

Годишниот извештај за работа на На-

ционална агенција за нуклеарни тех-

нологии на Република Македонија за 
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1577. Одлука за давање на согласност на 

Годишната финансиска сметка за ра-

ботата на  Националната агенција за 

нуклеарни технологии на Република 

Македонија за 2012 година .................  74/3 

1578. Одлука за давање на согласност на 

Годишната програма за работа на На-

ционална агенција за нуклеарни тех-
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спогодба на Друштво за производс-

тво на електрична енергија ЕМК ДО-
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1585. Одлука за давање согласност за дава-
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спогодба на Друштво за производс-

тво на електрична енергија ЕМК ДО-

ОЕЛ Мали хидроелектрани Скопје ...  74/6 

1586. Одлука за давање согласност за дава-

ње под долготраен закуп на градежно 

земјиште сопственост на Република 

Македонија по пат на непосредна 

спогодба на Друштво за производс-

тво на електрична енергија ЕМК ДО-

ОЕЛ Мали хидроелектрани Скопје ...  74/6 

1587. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште,  за одобрување 

на Државна урбанистичка планска 

документација за  станица за снабду-

вање со течни горива и течен гас со 

пропратни објекти КО Речане, оп-

штина Гостивар ...................................  74/6 

1588. Одлука за престанок на користење 
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твото за култура ..................................  74/7 

1589. Одлука за давање согласност за дава-

ње под долготраен закуп на градежно 

земјиште сопственост на Република 

Македонија по пат на непосредна 

спогодба на Друштвото за проектира-

ње, градежништво, производство и 

услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН 

ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО 

СКОПЈЕ ...............................................  74/7 

1590. Одлука за започнување на постапка 

за доделување на концесии на рибите 

за организирање на рекреативен ри-

болов на рекреативни зони и рибо-

ловни ревири ........................................  74/7 

1591. Одлука за започнување на постапка 

за доделување на концесија на рибите 

за вршење стопански риболов  на ри-

боловно подрачје .................................  74/9 

1592. Одлука за започнување на постапка 

за доделување на концесија на рибите 

за вршење стопански риболов  на ри-

боловна зона .........................................  74/9 

1593. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за донесување на 

локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на базна стани-

ца за мобилна телефонија „Бучин“ 

KO Пресил Милошево, општина Кру-

шево ......................................................  74/10 

1594. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење на движни ствари 

на Агенцијата за поттикнување на 

развојот на земјоделството .................  74/11 

1595. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за одобрување на 

урбанистички  план вон населено ме-

сто за повеќенаменски комплекс во 

КО Доброшане, општина Куманово ..  74/12 

1596. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-
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нистички план вон населено место за 

изградба „Спортско-рекреативен 

комплекс” КО Богданци вон г.р., оп-

штина Богданци ...................................  74/12 

1636. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-

вина – кварц на Производното услуж-

но трговско друштво на големо и ма-

ло К-КОМЕРЦ Каме ДООЕЛ увоз-из-

воз с. Извор Велес на локалитетот 

“Белутраци“ с. Крива Круша, општи-

на Чашка ...............................................  77/7 

1637. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-
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ДООЕЛ увоз-извоз Велес на локали-
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бинци ....................................................  77/8 
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спорт-импорт с.Пирок Боговиње на 
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кохолни пијалоци ГРОЗД Струмица 

на локалитетот “Балабаница“, општи-
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ЛИТАС КД Скопје на локалитетот 
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твото за трговија и услуги МИНЕРА-

ЛИТАС  КД Скопје на локалитетот 

“Кашка“ с. Кишино, општина Лозово  77/16 
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нерална суровина–металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги МИНЕРАЛИТАС  

КД Скопје на локалитетот “с.Лакави-
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да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-
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твото за градежништво трговија и ус-
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тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД 

Скопје на локалитетот “с.Дуње“, оп-

штина Прилеп ......................................  77/22 

1662. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–гранит на Друш-

твото за градежништво, транспорт и 

трговија ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ 

с. Љубин, Скопје на локалитетот 

,,Билбил Камен“, општина Битола ....  77/22 

1663. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ 

МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скоп-

је на локалитетот „Коњска Река - оп-

штина Гевгелија ..................................  77/23 

1664. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–варовник на 

Друштвото за производство, тран-

спорт, промет и услуги ЕУРО-БЕ-

ТОН ДООЕЛ извоз-увоз с.Град Дел-

чево на локалитетот “Присое“, оп-

штина Делчево .....................................  77/23 

1665. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–варовник на 

Друштвото за градежништво, тргови-

ја и услуги ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ 

Скопје на локалитетот ,,Крст-Осинча-

ни“, општина Студеничани .................  77/24 

1666. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–габро на Друштво-

то за градежништво, производство, 

трговија и угостителство ИЛИНДЕН 

АД Струга на локалитетот ,,Стрижак“ 

с. Лабуниште, општина Струга ..........  77/25 

1667. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–гранит на Друш-

твото за трговија и услуги МИНЕРА-

ЛИТАС КД Скопје на локалитетот 

“Дрманка“, општина Прилеп ..............  77/25 

1668. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–железо на Друш-

твото за трговија и услуги МИНЕРА-

ЛИТАС КД Скопје на локалитетот 

“Турје“, општина Другово и општина 

Дебарца .................................................  77/26 

1669. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД 

Скопје на локалитетот “с.Штавица“, 

општина Прилеп ..................................  77/26 

1670. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–шкрилец на Друш-

твото за производство, услуги, зана-

етчиство и трговија на големо и мало 

увоз - извоз ДРАГОШ Драганчо Ива-

нов и др. ЈТ Радовиш на локалитетот 

„Голема Река“ - општина Радовиш ....  77/27 
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1671. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–варовник на Гра-

дежното друштво ГРАНИТ АД Скоп-

је на локалитетот „Острец“, општина 

Делчево ................................................  77/28 

1672. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ 

МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скоп-

је на локалитетот „с.Кожле“, општи-

на Петровец .........................................  77/28 

1673. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – бакар и злато на 

Друштвото за трговија и услуги МИ-

НЕРАЛИТАС КД Скопје на локали-

тетот „Зелен Град“ с. Јамиште, оп-

штина Пробиштип ..............................  77/29 

1674. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – хром на Друш-

твото за трговија и услуги МИНЕРА-

ЛИТАС  КД Скопје на локалитетот 

„Арничко“, општина Кавадарци ........  77/30 

1675. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД 

Скопје на локалитетот „с. Долно Ја-

болчиште - с. Дреново, општина 

Чашка ...................................................  77/30 

1676. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина– бакар и злато на 

МИВ КНСТРАКШАН  ЕАД,  Бугари-

ја на локалитетот “Двориште“, оп-

штина Берово.......................................  77/31 

1677. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–мермер на Друш-

твото за трговија и услуги МИНЕРА-

ЛИТАС КД Скопје на локалитетот 

“Кладник“ с. Козица, општина Друго-

во ..........................................................  77/31 

1678. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–варовник на 

Друштвото за трговија и услуги БАУ 

ЦОНСТРУЦТИОН ДООЕЛ Скопје на 

локалитетот “Облец“, општина Де-

барца .....................................................  77/32 

1679. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–варовник на 

Друштвото за производство, трговија 

и услуги АС ГРАНУЛАТ ДОО ек-

спорт-импорт Струга на локалитетот 

“Градиште“ с. Могорче, општина Де-

бар .........................................................  77/33 

1680. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–мермер на Друш-

твото за трговија и услуги МИНЕРА-

ЛИТАС КД Скопје на локалитетот 

“Црн Габер“  с. Бабино, општина Де-

мир Хисар .............................................  77/33 

1681. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–варовник на 

Друштвото за производство, трговија 

и услуги СТЕНТОН увоз-извоз 

с.Д.Оризари Битола ДОО на локали-

тетот „Исмаилови Кошари општина 

Ресен .....................................................  77/34 

1682. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – кварц на Друш-

твото за трговија и услуги МИНЕРА-

ЛИТАС КД Скопје на локалитетот 

“Орлов Камен“, општина Кавадарци .  77/34 

1683. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД 

Скопје на локалитетот „Лавци“– оп-

штина Ресен .........................................  77/35 

1684. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – металични мине-

рални суровини на МИВ КНСТРАК-

ШАН  ЕАД,  Бугарија на локалитетот 

„с.Стиник“– општина Ново Село .......  77/36 
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1685. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД 

Скопје на локалитетот “с.Будинар-

ци“, општина Берово ..........................  77/36 

1686. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД 

Скопје на локалитетот „с. Патишка 

река“– општина Сопиште ...................  77/37 

1687. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина - металични мине-

рални суровини на ИНТЕРНАТИО-

НАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ 

Скопје на локалитетот “Гладница“ , 

општина Кавадарци ............................  77/37 

1688. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – металични мине-

рални суровини на Друштвото за про-

изводство, трговија и услуги РЕЗЕР-

ВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА 

ДООЕЛ Скопје на локалитетот “с. 

Коњско“– општина Гевгелија ............  77/38 

1689. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–варовник на 

Друштвото за трговија и услуги МИ-

НЕРАЛИТАС КД Скопје на локали-

тетот “Остра Чука“ с. Дебреште, оп-

штина Долнени ....................................  77/39 

1690. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД 

Скопје на локалитетот “с.Нивичи-

но“– општина Василево ......................  77/39 

1691. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – варовник на 

Друштвото за производство, деловни 

услуги трговија проектирање и гра-

дежништво Стојаноски Благоја ПРО-

МИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с. Врани-

ште  Струга  на локалитетот „с.Мо-

дрич“, општина Струга....................... 77/40 

1692. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД 

Скопје на локалитетот „с.Карабича-

не“– општина Куманов .......................  77/41 

1693. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД 

Скопје на локалитетот “Црн Врх - 

с.Елово“, општина Студеничани ........  77/41 

1694. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – металични мине-

рални суровини на МИВ КНСТРАК-

ШАН  ЕАД,  Бугарија на локалитетот  

“с.Сушица -Ново Село“– општина 

Ново Село .............................................  77/42 

1695. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ 

МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скоп-

је на локалитетот “с. Џермо-с. Јелош-

ник“, општина Тетово и општина Те-

арце .......................................................  77/42 

1696. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД 

Скопје на локалитетот “с.Кулата“,оп-

штина Делчево .....................................  77/43 

1697. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД 

Скопје на локалитетот “с.Винце“– оп-

штина Куманово ..................................  77/44 

1698. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – металични мине-

рални суровини на Друштвото за тр-

говија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД 

Скопје на локалитетот „Каменица“– 

општина Македонска Каменица  ........  77/44 



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 Страна 43 

 

1699. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–гранодиорит на 

Друштвото за трговија и услуги МИ-

НЕРАЛИТАС КД Скопје на локали-

тетот “Убава Глава“с.Чаниште, оп-

штина Прилеп ......................................  77/45 

1700. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-

вина – цементен лапорец на Цемен-

тарница УСЈЕ АД Скопје на локали-

тетот ,,Страна Три Круши“, општина 

Сопиште ...............................................  77/45 

1701. Одлука за давање согласност на Од-

луката за определување на висината 

на  надоместоците во  Националниот 

парк Галичица .....................................  77/46 

1702. Одлука за давање согласност на Од-

луката за определување на висината 

на  надоместоците во  Националниот 

парк Пелистер - Битола ......................  77/46 

1703. Одлука за продажба на недвижна 

ствар-конзуларен  објект и градежно 

земјиште  во Цирих, Швајцарската 

Конфедерација ....................................  77/46 

1704. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-

вина – доломит на Друштвото за про-

изводство и промет ЕСРЕ увоз-извоз 

ДОО Македонски Брод на локалите-

тот “с. Суводол“, општина Македон-
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трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште,  за донесување 

на Генерален урбанистички план за 

град Крушево, општина Крушево  ....  84/8 

1883. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште,  за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на инфраструктурни објекти (во-

довод, фекална и атмосферска кана-

лизација) надвор од ТИРЗ Штип  ......  84/11 

1884. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објекти за 

аквакултура КО Доленци, општина 

Демир Хисар ........................................  84/11 

1885. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за гр.пл. co намена лесна и 

незагадувачка индустрија Г2 вo КО 

Тетово вон-град, општина Тетово .....  84/11 

1886. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште,  за изработка на 

Локална  урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на хотелски 

комплекс, КО Добри Дол, општина 

Сопиште ...............................................  84/12 

1887. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена нa земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објекти co 

намена Б1-мали комерцијални и де-

ловни намени вo КО Корошишта Џе-

пин, општина Струга........................ 84/12 

1888. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско  во гра-

дежно  земјиште за изработка на Ур-

банистички 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… 84/12 

1889. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште,  за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на Базна стани-

ца СКО 5214 КО Кадино, општина 

Илинден ................................................  84/13 

1890. Одлукa за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Ур-

банистички план вон населено место 

за изградба на „Стопански комплекс-

винарија“, КО Ѓопчели, општина Дој-

ран .........................................................  84/13 

1891. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација, за изградба Г2-лесна неза-

гадувачка индустрија (објекти за ма-

ло стопанство), КО Свети Николе, 

општина Свети Николе....................... 84/13 

1892. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација  за изградба на Хотелски 

комплекс во КО Урвич општина Бо-

говиње ...................................................  84/14 

1893. Одлукa за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште, за изработка Урба-

нистички план вон населено место за 

изградба на објекти co класа Б2 „Го-

леми трговски единици" КО Струга, 

општина Струга ...................................  84/14 

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 наме-

на Г2-лесна и незагадувачка индус-

трија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта во 

КО Каменица и КО Луковица, оп-

штина Македонска Каменица .............  84/16 
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1895. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште,  за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за  градежна парцела П.1.1 

со намена хотелски комплекс Б5 КО 

Порој-вон г.р., Општина Тетово ........  84/16 

1896. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на базна стани-

ца за мобилна телефонија КО Ма-

џари, општина Гази Баба-Скопје .......  84/18 

1897. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште, за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба комерцијален 

објект (класа на намени Б1-мали ко-

мерцијални единици) КО Радолишта, 

општина Струга ...................................  84/18 

1898. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место (Стопански комплекс – Вина-

рија) во КО Сретеново, општина Дој-

ран  .......................................................  84/18 

1899. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на  

Локална урбанистичка планска доку-

ментација Г2 – Лесна индустрија, оп-

штина Росоман ....................................  84/19 

1900. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на 10/0,4 kW 

трафостаница, КО Раштани, општина 

Битола ..................................................  84/19 

1901. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална  урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на стопански 

комплекс за преработка на дрво-пи-

лана, КО Ратево, општина Берово .....  84/19 

1902. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште, за донесување на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација вон населено место за 

Гр.Пл.1 со намена стоваришта со 

пропратни објекти – Г4 КО Тетово – 

вон г.р., општина Тетово................... 84/19 

1903. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за намена Г-2 лесна индус-

трија (фарма за кокошки) во КО Те-

ново вон град, општина Брвеница ......  84/20 

1904. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште, за изработка на Ур-

банистички план вон населено место 

за изградба Стопански комплекс 

„Лесна незагадувачка индустрија и 

комунална супраструктура” КО 

Спанчево вон г.р. и КО Спанчево, оп-

штина Чешиново - Облешево .............  84/20 

1905. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за времено сместување ви-

кенд куќи А-4 инфраструктура- е, 

заштитно зеленило д-2 во КО Сара-

ќино, општина Тетово .........................  84/24 

1906. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација со намена Г-2 лесна и неза-

гадувачка индустрија, КО Брвеница 

вон-гр, општина Брвеница ..................  84/24 

1907. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација  со намена Д3-спорт и рек-

реација и пропратни објекти, Д2-заш-

титно зеленило и Е2-комунална суп-

раструктура КО Челопек вон-гр оп-

штина Брвеница ...................................  84/24 

1908. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште,  за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на базна стани-

ца за мобилна телефонија-vls-9078-

Тиквешко езеро КО Ресава општина 

Кавадарци .............................................  84/25 

1909. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште,  за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на лесна неза-

гадувачка индустрија Г2 и сервиси Г3 

КО Боговиње, општина Боговиње......  84/25 

1910. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште,  за изработка на Ур-

банистички план за село Мислешево, 

општина Струга ...................................  84/25 



Страна 48           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 

1911. Одлука за  давање  согласност  за  

трајна  пренамена  на земјоделско  во 

градежно земјиште, за изработка на  

Локална урбанистичка планска доку-

ментација вон населено место за из-

градба на хотелски комплекс (класа 

на намени Б 5) КО Урвич, општина 

Боговиње ..............................................  84/27 

1912. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште,  за изработка на 

Локална  урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на Г2-лесна и 

незагадувачка индустрија, КО Труба-

рево, општина Гази Баба ....................  84/27 

1913. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за Гр.пл.1.1 со намена сер-

вис и мало стопанство КО Тетово 

вон-Гр, општина Тетово .....................  84/27 

1914. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште,  за изработка на 

Локална  урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на пречисти-

телна станица за отпадни води со 

пристапен пат,  КО Канатларци, оп-

штина Прилеп ......................................  84/28 

1915. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во   гра-

дежно земјиште, за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за стопански комплекс за 

Рибник, КО Подгорци, општина 

Струга ..................................................  84/28 

1916. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште,  за изработка на 

Локална  урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на пречисти-

телна станица за отпадни води,  КО 

Големо Коњари 1, општина Прилеп ..  84/28 

1917. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во    

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објект со 

класа на намена Е-2 комунална суп-

раструктура, производство на елек-

трична енергија од ѓубриво КО Тре-

бош, општина Желино ........................  84/29 

1918. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во    

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за стопански комплекс со 

намена Г2-лесна индустрија, фарма 

за кокошки и преработка на месо од 

живина КО Требош, општина Же-

лино.................................................... ... 84/29 

1919. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште,  за изработка на  

Локална урбанистичка планска доку-

ментација , Г2-лесна и незагадувачка 

индустрија (градби за производство и 

преработка на масла и масти), општи-

на Чучер Сандево............................... 84/29 

1920. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за одобрување на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на  стопански 

комплекс за производство на челични 

конструкции  КО Младо Нагоричане 

општина Старо Нагоричане............. 84/30 

1921. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација (ЛУПД), за изградба на ма-

ла хидроцентрала „Голема Илинска“, 

КО Големо Илино, општина Демир 

Хисар ....................................................  84/30 

1922. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште,  за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на базна стани-

ца за мобилна телефонија СКО 5218 

КО Блаце Кале, општина Чучер - 

Сандево .................................................  84/30 

1923. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште,  за изработка на 

Локална  урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на хала за от-

куп и обработка на земјоделски про-

изводи, КО Паликура, општина Росо-

ман ........................................................  84/30 

1924. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште, за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на комплекс за 

лесна индустрија КО Глуво - Бразда, 

општина Чучер - Сандево…………… 84/31 

1925. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во    

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација вон населено место за Гр. 

Пл. со намена лесна и незагадувачка 

индустрија Г2 –со компатибилни Б1, 

Б2, Д2, Д4, Г4 И Г3КО Тетово вон-

град, општина Тетово........................ 84/31 
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1926. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште,  за изработка на 

Локална  урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на Г2-лесна 

индустрија, КО Тетово вон град, оп-

штина Тетово .......................................  84/31 

1927. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за Гр.пл.1.1 со намена Г2-

лесна индустрија КО Тетово, општи-

на Тетово..............................................  84/32 

1928. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште, за изработка  на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација, за изградба на oбјекти од 

класа Б-Комерцијални и деловни на-

мени КО Глуво Бразда, општина Чу-

чер Сандево .........................................  84/32 

1929. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште, за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-
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ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на ло-
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2213. Одлука за изменување на Одлуката 
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2214. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-

вина – песок и чакал на Друштвото за 

производство, трговија и услуги 

,,РИБНИЦИ РАЈСКА ГРАДИНА“ 

ДООЕЛ Штип на локалитетот ,,Ми-

криман“ КО Суво Грло, општина 

Штип .....................................................  92/3 

2215. Одлука за едностран раскин на Дого-

ворот за концесија за експлоатација 

на минерална суровина – песок и ча-

кал на локалитетот „с. Теново“ оп-
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2216. Одлука за престанок на важење на 
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да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–варовник на 

Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ 

ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на ло-

калитетот „Рзачки Камен“, с. Стамер, 
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2237. Одлука за именување Генерален кон-

зул и шеф на Генералниот конзулат 

на Република Македонија во Репуб-

лика Италија, со седиште во Венеција 93/25 
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2240. Одлука за одобрување на Финансис-

киот извештај на Македонски желез-
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риод од 1.01.-31.12.2012 година ........  93/26 

2241. Одлука за одобрување на Извештајот 

за работењето на Македонски желез-
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риод 1.01. - 31.12.2012 година ...........  93/26 

2242. Одлука за одобрување на Годишната 

сметка и финансиските извештаи, ре-
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ционерското друштво за приредува-

ње игри на среќа АД - Скопје, во 

државна сопственост, Државна лота-

рија на Македонија за периодот од 

1.01.2012 до 31.12.2012 година ..........  93/26 

2243. Одлука за одобрување на Годишниот 

извештај за работењето на Акционер-

ското друштво за приредување игри 

на среќа АД-Скопје, во државна соп-

ственост, Државна лотарија на Маке-

донија за периодот од 1.01.2012 до 

31.12.2012 година ................................  93/27 

2244. Одлука за проширување на концеси-

јата 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 .............................  93/27 

2245. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна одлука на 

Министерство за внатрешни работи ..  93/27 

2246. Одлука за давање согласност на Го-

дишната сметка за 2012 година и Из-

вештајот за финансиското работење 

на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип во 
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2247. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 
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2248. Одлука за давање право на трајно ко-

ристење градежно земјиште во соп-
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Акционерското друштво за изградба 

и стопанисување со станбен простор 
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Републиката - Скопје ...........................  93/28 
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2012 година на ЈП Службен весник на 

Република Македонија ........................  93/29 

2250. Одлука за давање согласност на Од-

луката за изменување на Одлуката за 

утврдување на цената за објавување 

огласи, акти и неважечки документи 

во службеното гласило „Службен 

весник на Република Македонија" .....  93/29 

2251. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна одлука на 

Министерство за внатрешни работи ..  93/29 

2252. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна одлука на 

Министерство за внатрешни работи ..  93/29 

2253. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна одлука на 

Министерство за внатрешни работи ..  93/29 

2254. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна одлука на 

Министерство за внатрешни работи ..  93/30 

2255. Одлука за давање право на трајно ко-

ристење градежно земјиште во соп-

ственост на Република Македонија на 

Акционерското друштво за изградба 

и стопанисување со станбен простор 

и со деловен простор од значење за 

Републиката - Скопје ...........................  93/30 
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на времено користење на недвижни 
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дина на рекреативната зона „Прес-

панско Езеро“ ......................................  95/9 

2270. Одлука за едностран раскин на Дого-

ворот за давање концесија на риби за 

организирање на рекреативен рибо-

лов со бр. 41-6475/1 од 22.8.2012 го-

дина на рекреативната зона „Акуму-

лација Матка“ ......................................  95/9 

2271. Одлука за едностран раскин на Дого-

ворот за давање концесија на риби за 

организирање на рекреативен рибо-

лов со бр. 41-6183/1 од 22.8.2012 го-

дина на рекреативната зона „Акуму-

лација Глобочица“ ..............................  95/10 

2272. Одлука за едностран раскин на Дого-

ворот за давање концесија на риби за 

организирање на рекреативен рибо-

лов со бр. 08-306/1 од 12.1.2012 годи-

на на риболовниот ревир „Вардар 12“ 95/10 

2273. Одлука за давање согласност на Од-

луката за утврдување на цените на 

главни шумски производи на ЈП„Ма-

кедонски шуми"п.о. Скопје ................  95/10 

2274. Одлука за изменување на Одлуката 

за основање на Служба за општи и за-

еднички работи на Владата на Репуб-

лика Македонија .................................  95/10 

2275. Одлука за поништување на поста-

пката за доделување на концесија на 

дивечот во ловиштата во ловните ре-

они Македонски Брод, Берово, При-

леп, Тетово, Велес,  Свети Николе и 

Радовиш ...............................................  95/11 

2276. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште  за изработка на 

Локална  урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на фотонапон-

ска централа со моќност до 50кw КО 

Кадино општина Илинден ..................  95/11 

2277. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште  за изработка на 

Локална  урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на фотоволта-

ична централа КО Пехчево општина 

Пехчево .................................................  95/12 

2278. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Ур-

банистички план вон населено место 

за изградба “Сончеви фотоволтаични 

централи“ КО Неготино, општина 

Неготино ...............................................  95/12 

2279. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на фотоволта-

ична централа со капацитет од 1 МW 

централа со капацитет до 1 мw во  

КО Егри општина Битола ...................  95/12 

2280. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација 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 .....................  95/13 

2281. Одлука  за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на општина Кисела Вода .....................  95/13 

2282. Одлука  за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на општина Крива Паланка.................  95/14 

2283. Одлука  за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на општина Новаци .............................  95/14 

2284. Одлука  за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на општина Чашка ...............................  95/14 

2285. Одлука  за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на општина Чаир ..................................  95/15 

2286. Одлука  за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на општина Чаир ..................................  95/15 

2287. Одлука за едностран раскин на Дого-

ворот за концесија за детални гео-

лошки истражувања на минерална су-

ровина – варовник на Друштвото за 

производство, трговија и услуги “ЕУ-

РО АКТИВА” ДОО експорт-импорт 

Скопје на локалитетот “Жељковац” 

општина Чучер Сандево......................  95/15 
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2288. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-
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Друштвото за трговија, транспорт и 

угостителство “ЦРНА РЕКА ПЕТ-

РОЛ” ДООЕЛ Кавадарци на локали-

тетот “Маркови Кули“, општина Ка-

вадарци.................................................  95/16 

2289. Одлука  за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-

вина – варовник на Трговското друш-

тво за градежништво и услуги СБМ 

КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 

с.Мала Речица, Тетово на локалите-
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вина – варовник на Трговското друш-

тво за градежништво и услуги СБМ 

КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 

с.Мала Речица, Тетово на локалите-

тот “с.Ласкарце“, општина Желино ..  95/17 

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 Ме-

тодиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ во Битола, 

Државниот универзитет во Тетово, 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во 

Штип и Универзитетот за информа-

тички науки и технологии „Св. Апо-

стол Павле“ во Охрид во учебната 

2013/2014 година .................................  95/17 
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трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на хотелски 

комплекс и други попратни објекти (Б-

5) во КО Новаќе општина Боговиње.. 121/21 

2901. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на производен 

погон со придружни објекти  во КО  

Горно и Долно Оризари, општина 

Шуто Оризари .....................................  121/21 

2902. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште  за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на бензинска 

пумпна станица и услужни центри со 

придружна содржина во КО Глуво 

Бразда општина Чучер Сандево.........  121/22 

2903. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште  за изработка на  

Урбанистички план вон населено ме-

сто за изградба на граничен премин 

„Делчево“ КО Звегор општина Дел-

чево .......................................................  121/22 

2904. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште  за изработка на  

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на стопански 

комплекс со намена лесна и незагаду-

вачка индустрија Г-2 КО Моин оп-

штина Гевгелија ...................................  121/22 

2905. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Државна урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на бензинска 

пумпна станица и услужен центар на 

регионален пат Р1302 во КО Црник 

општина Берово ...................................  121/23 

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 Па-

ланка............................................... 121/24 

2917. Одлука за давање на право на трајно 

користење на градежно земјиште соп-

ственост на Република Македонија на 

Министерството за внатрешни  ра-

боти .......................................................  122/3 

2918. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за продажба на нед-

вижни ствари - објекти на детски од-

моралишта ............................................  122/3 

2919. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-

вина – песок и чакал на Трговското 

друштво за производство, проектира-

ње и инженеринг ВАРДАРГРАДБА 

ДОО с.Трубарево Скопје на локали-

тетот „Голем Дол“, општина Со-

пиште ....................................................  122/3 

2920. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење  на недвижна 

ствар на Министерството за финан-

сии – Управата за финансиска поли-

ција......................................................... 122/4 

2921. Oдлука за престанок и за давање на 

времено користење  на недвижна 

ствар на Институтот за стандардиза-

ција на Република Македонија ...........  122/4 

2922. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење  на недвижна 

ствар на Институтот за акредитација 

на Република Македонија ...................  122/4 

2923. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење на недвижна 

ствар на Агенцијата за нуклеарни 

технологии на Република Македонија 122/5 
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2924. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење на  недвижна 

ствар на Агенцијата за поддршка на 

претприемништвото на Република 

Македонија ..........................................  122/5 

2925. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење на недвижна 

ствар на Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  122/5 

2926. Одлука за престанок и за давање  на 

времено користење на недвижна  

ствар на Министерството за економи-

ја - Државниот инспекторат  за тех-

ничка инспекција ................................  122/6 

2927. Одлука за давање  согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на полигон за 

обука и пропратни објекти КО Него-

тино, општина Неготино ....................  122/6 

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 незага-

дувачка индустрија за КО Тимјаник и 

КО Дуброво општина Неготино ........  122/6 

2929. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на сервис за 

автомобили со придружен паркинг за 

возила во КО Валандово вон г.р. оп-

штина Валандово ................................  122/7 

2930. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на стопански 

комплекс со намена Г2, Г3 и Г4 (лес-

на незагадувачка индустрија стова-

ришта и сервиси) за КО Дабиља опш-

тина Струмица...................................... 122/7 

2931. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренемена на земјоделското во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на мали комер-

цијални и деловни објекти со намена 

Б10 КО Градско Балдовци општина 

Струмица........................................... ... 122/8 

2932. Oдлука за доделување на стипендии 

на странски државјани  од интерес за 

Република Македонија........................ 122/8 

2945. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење на недвижна 

ствар на Општина Новаци ..................  123/4 

2946. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Неготино ...................  123/4 

2947. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Куманово ...................  123/4 

2948. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Крушево ....................  123/5 

2949. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Крива Паланка ..........  123/5 

2950. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на  Основен суд Кратово .....................  123/5 

2951. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Тетово ........................  123/6 

2952. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на  Основен суд Свети Николе ...........  123/6 

2953. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на  Основен суд Скопје II - Скопје .....  123/6 

2954. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Дебар..........................  123/7 

2955. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на  Основен суд Скопје I - Скопје ......  123/7 

2956. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на  Основен суд Гостивар ...................  123/7 

2957. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на  Основен суд Ресен .........................  123/8 

2958. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Гевгелија ...................  123/8 

2959. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Радовиш .....................  123/8 

2960. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Виница .......................  123/9 

2961. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Прилеп .......................  123/9 

2962. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Велес ..........................  123/9 

2963. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Охрид .........................  123/10 

2964. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Битола ........................  123/10 

2965. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Берово ........................  123/10 

2966. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Апелационен суд Штип..................  123/11 

2967. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на  Апелационен суд Скопје ...............  123/11 
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2968. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на  Апелационен суд Гостивар ..........  123/11 

2969. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Апелационен суд Битола ...............  123/12 

2970. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на  Судски совет на Република Маке-

донија  ..................................................  123/12 

2971. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Врховен суд на Република Маке-

донија  ..................................................  123/12 

2972. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Управен суд  ...................................  123/12 

2973. Одлука за ставање на Нацрт за изме-

нување и дополнување на Водосто-

панската основа на Република Маке-

донија на јавна стручна расправа ......  123/13 

2974. Одлука за воведување мерка паричен 

надомест за влез на територијата на 

Република Македонија како мерка на 

реципроцитет спрема Република Ко-

сово.................................................... 123/13 

2984. Исправка.......................................... 124/5 

2977. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Кочани ......................  124/2 

2978. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Струмица ..................  124/2 

2979. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Кавадарци .................  124/3 

2980. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Струга .......................  124/3 

2981. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Кичево .......................  124/4 

2982. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Делчево .....................  124/4 

2983. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Основен суд Штип .........................  124/4 

2997. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари  

на Министерството за образование и 

наука .....................................................  125/2 

2998. Oдлука за престанок и давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Служба за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Маке-

донија ...................................................  125/2 

2999. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објекти со 

придружни и пратечки содржини Г-2 

лесна и незагадувачка индустрија за 

КО Глуво-Бразда општина Чучер 

Сандево .................................................  125/3 

3000. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на стопански 

објект (производство, дистрибуција и 

сервиси, Г-2 лесна индустрија) во КО 

Неготино општина Неготино ..............  125/3 

3001. Одлука за зименување на Одлуката 

за престанок и давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на оп-

штини ....................................................  125/3 

3002. Oдлука за отстапување на нафтени 

деривати од задолжителните резерви 

на нафта и нафтени деривати на Ми-

нистерството за животна средина и 

просторно планирање ..........................  125/4 

3003. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна одлука на 

Министерство за финансии-Царинска 

управа ...................................................  125/4 

3004. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна одлука на 

Министерство за здравство.................  125/4 

3005. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна одлука на 

Министерство за внатрешни работи ..  125/4 

3006. Одлука за испраќање на припадник 

на Армијата на Република Македони-

ја за учество во вежбовна активност 

„Grifone 2013” во Република Италија  125/4 

3011. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште  за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на E2-комунал-

на супраструктура бензинска пумпна 

станица КО Струмица општина Стру-

мица ......................................................  126/4 

3012. Одлука за престанување со работење 

на Заводот за водостопанство на Ре-

публика Македонија.......................... 126/4 

3013. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште  за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на цевковод и мала хидроелек-

трична централа со референтен број 4 

со пропратни објекти КО Ваташа оп-

штина Кавадарци .................................  126/5 
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3014. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на ло-

кална Урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на лесна и не-

загадувачка индустрија - Г2 КО Пе-

пелиште, општина Неготино ..............  126/5 

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 ком-

плекс (погон за преработка на кому-

нален безопасен отпад) во КО 

Алинци општина Прилеп ...................  126/5 

3016. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на базна стани-

ца за мобилна телефонија СРМ 7011 

на КП бр.10 КО Костурино вон г.р.  

општина Струмица .............................  126/6 

3017. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Ур-

банистички план вон населено место 

за повеќенаменски комплекс за из-

градба на Б5-хотелски комплекси и 

Г2-лесна и незагадувачка индустрија 

КО Конопиште, општина Кавадарци  126/6 

3018. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште  за изработка на 

Државна урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на бензинска 

пумпна станица со придружно услуж-

ни објекти на регионален пат Р1101 

КО Лениште, општина Прилеп  .........  126/6 

3019. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објект за 

лесна и незагадувачка индустрија со 

пратечки содржини на КО Старо На-

горичане, општина Старо Нагоричане 126/7 

3020. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална  урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на Б3-големи 

угостителски единици КО Теново вон 

гр. општина Брвеница .........................  126/7 

3021. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште  за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објекти за 

спорт и рекреација со придружни 

содржини во КО Кркља општина 

Крива Паланка .....................................  126/8 

3022. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на цевковод и мала хидроелек-

трична централа со реф. бр.1 со проп-

ратни објекти во КО Страгово, оп-

штина Кавадарци .................................  126/8 

3023. Одлука за продажба на недвижни 

ствари.................................................. 126/9 

3024. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за те-

ални геолошки истражувања на мине-

рална суровина - дијабаз на ИНТЕР-

НАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ 

ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Ста-

ра Корија“, општина Липково ............  126/10 

3025. Одлука за избор на најпволна понуда 

за доделување на концесија за детал-

ни геолошки истражувања на мине-

рална суровина - гранит на Друштво-

то за производство, трговија и услуги 

СТЕНТОН увоз-извоз с. Д.Оризари 

Битола ДОО на локалитетот „Билбил 

Камен“, општина Битола .....................  126/12 

3026. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина - металични мине-

рални суровини на KALTUN MADE-

NCILIK SANAYI NAKLIYE VE 

AKARYAKIT TIKARET ANONIM 

SIRKETTI Турција на локалитетот 

„Гладница“, општина Кавадарци .......  126/14 

3027. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за избор на најповолна по-

нуда за доделување на концесија за 

детални геолошки истражувања на 

минералната суровина – варовник на 

Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ 

ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на ло-

калитетот „Лозенско брдо“, општина 

Штип................................................... 126/16 

3028. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за избор на најповолна по-

нуда за доделување на концесија за 

детални геолошки истражувања на 

минералната суровина – варовник на 

Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ 

ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на ло-

калитетот „Рзачки камен“ с. Стамер, 

општина Делчево................................ 126/16 

3029. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за избор на најповолна по-

нуда за доделување на концесија за 

детални геолошки истражувања на 

минералната суровина – кварц на 

Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ 

ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на ло-

калитетот „Белучија“ општина При-

леп....................................................... 126/16 
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3030. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за избор на најповолна по-

нуда за доделување на концесија за 

детални геолошки истражувања на 

минерална суровина – металични ми-

нерални суровини на  МИВ КН-

СТРАКШАН ЕАД Бугарија на лока-

литетот „с. Сушица - Ново село“, оп-

штина Ново село................................. 126/16 

3031. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за избор на најповолна по-

нуда за доделување на концесија за 

детални геолошки истражувања на 

минерална суровина – бакар и злато 

на  МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Буга-

рија на локалитетот „Двориште“, оп-

штина Берово..................................... 126/17 

3032. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за избор на најповолна по-

нуда за доделување на концесија за 

детални геолошки истражувања на 

минерална суровина – металични ми-

нерални суровини на МИВ 

КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на ло-

калитетот „Саса“, општина Македон-

ска Каменица...................................... 126/17 

3033. Одлука за едностран раскин на дого-

ворот за  концесија за детални гео-

лошки истражувања на металични 

минерални суровини на локалитетот 

„Осогово“ општина Македонска Ка-

меница и општина Крива Паланка..... 126/17 

3034. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за овластување на Приват-

ната здравствена установа - специјал-

на болница по офталмологија „ЕУРО-

ПИАН ЕЈЕ ХОСПИТАЛ“ од Скопје 

за вршење на дејноста – пресадување 

на очни ткива..................................... 126/17 

3035. Одлука за давање согласност на Та-

рифникот за дополнување на Тариф-

никот за висината на надоместокот за 

извршени геодетски работи од страна 

на трговци поединци овластени  гео-

дети  и трговски друштва за геодет-

ски работи........................................... 126/18 

3036. Одлука за започнување на постапка 

за доделување на концесии за детал-

ни геолошки истражувања на мине-

рални суровини..........................  126/18 

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.................................... 126/19 

3050. Одлука за давање согласност на 

Предлог-анексот кон Договорот за 

доделување на државна помош на ко-

рисникот на технолошко-индустри-

ската развојна зона „Скопје 1“ склу-

чен помеѓу Владата на Република 

Македонија, претставувана и застапу-

вана од Агенцијата за странски инве-

стиции и промоција на извозот на Ре-

публика Македонија и ДПТУ Витек 

Македонија ДООЕЛ Скопје бр.03-

705/1 од 14.4.2011  година ..................  127/2 

3051. Одлука за спојување на концесијата 

за експлоатација на минерална суро-

вина – алабастер гипс на лежиштето 

Долно Косоврасти, општина Дебар со 

концесијата за експлоатација на ми-

нерална суровина - гипс на локалите-

тот во близина на с.Долно Косоврас-

тви, општина Дебар на гипс и гипсе-

ни префабрикати „КНАУФ-РАДИ-

КА“ АД Дебар ......................................  127/3 

3052. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште  за изработка на 

Локална урбанистичкa планска доку-

ментација за изградба на комплекс со 

основна класа на намена Г2-лесна ин-

дустрија КО Глуво-Бразда општина 

Чучер-Сандево .....................................  127/3 

3053. Одлука за давање на согласност на 

Годишната сметка за 2012 година на 

ЈП Македонска радиодифузија-Скоп-

је ............................................................  127/4 

3054. Одлука за давање на согласност на 

Годишниот извештај за работењето 

на ЈП Македонска радиодифузија-

Скопје за 2012 година  ........................  127/4 

3055. Одлука за давање согласност за дава-

ње под долготраен закуп на градежно 

земјиште сопственост на Република 

Македонија по пат на непосредна 

спогодба на ЕВН Електростопанство 

на Македонија, Акционерско друш-

тво за дистрибуција на електрична 

енергија Скопје ....................................  127/4 

3056. Одлука за давање согласност на Про-

грамата за изменување и дополнува-

ње на Програмата за работа и Финан-

сискиот план за 2013 година на Аген-

цијата за странски инвестиции и про-

моција на извозот на Република Ма-

кедонија ................................................  127/5 

3057. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за избор на најповолна по-

нуда за доделување на концесија за 

детални геолошки истражувања на 

минерална суровина-металични ми-

нерални суровини на МИВ 

КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на ло-

калитетот „с.Стиник“, општина Ново 

Село ......................................................  127/5 
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3058. Одлука за престанок и за давање нa 

трaјнo користење на движни ствари 

нa јавно претпријатие за управување 

и заштита на повеќенаменското по-

драчје „Јасен“ - Скопје .......................  127/5 

3059. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населено ме-

сто за изградба на туристичко развој-

на зона КО Нов Дојран општина До-

јран .......................................................  127/6 

3060. Одлука за изменување на Одлуката 

за воведување на мерка за заштита на 

пазарот на пченица и брашно, со вр-

зување на количините на увоз на пче-

ница и брашно со откуп  на пченица 

произведена во Република Македони-

ја ...........................................................  127/7 

3068. Одлука за давање согласност за дава-

ње под долготраен закуп на градежно 

земјиште сопственост на Република 

Македонија по пат на непосредна 

спогодба на ЕВН Електростопанство 

на Македонија, Акционерско друш-

тво за дистрибуција на eлектрична 

енергија Скопје ...................................  128/2 

3069. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Управата за хидрометеролошки 

работи...................................................  128/3 

3077. Одлука за утврдување на геодетски 

работи за посебни намени од значење 

за Република Македонија ...................  129/2 

3078. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за започнување на постапка 

за доделување на концесии за детал-

ни геолошки истражувања на мине-

рални суровини ...................................  129/2 

3079. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за започнување на постапка 

за доделување на концесии за експло-

атација на минерални суровини .........  129/2 

3080. Одлука за престанок на користење 

на недвижни ствари на Јавно прет-

пријатие за железничка инфрастру-

ктура Македонски железници - Скоп-

је ...........................................................  129/2 

3090. Одлука за давање на право на трајно 

користење на градежно земјиште 

сопственост на Република Македони-

ја ...........................................................  130/5 

3091. Одлука за  давање право на трајно 

користење на градежно земјиште соп-

ственост на Република Македонија на 

општина Штип ....................................  130/5 

3092. Одлука за започнување постапка за 

доделување на договор за воспоста-

вување на јавно приватно партнерс-

тво за изградба на две катни гаражи 

во Комплекс Клиники Мајка Тереза.. 130/5 

3093. Одлука за давање согласност на ста-

тутарната одлука за дополнување на 

статутот на Јавното претпријатие за 

водоснабдување „Студенчица“ Дру-

гово .......................................................  130/6 

3094. Одлука за давање согласност на Од-

луката за изменување и дополнување 

на Одлуката за делење на ЈП за во-

доснабдување „Студенчица“ и „Зле-

товица“ ЦО Скопје ..............................  130/6 

3095. Одлука за давање на право на трајно 

користење на градежно земјиште 

сопственост на Република Македони-

ја на општина Кривогаштани .............  130/7 

3096. Одлука за поништување на постап-

ката за доделување на концесија за 

детални геолошки истражувања на 

минерална суровина – варовник на 

локалитетот ,,Голем Брег“ општина 

Чучер Сандево по Јавен повик за до-

делување на концесија за детални ге-

олошки истражувања на минерални 

суровини ...............................................  130/7 

3097. Одлука за започнување на постапка 

за доделување на концесии за детал-

ни геолошки истражувања на мине-

рални суровини ....................................  130/7 

3098. Одлука за започнување на постапка 

за доделување на концесии за експло-

атација на минерални суровини .........  130/8 

3099. Одлука за формирање комитет за 

воспоставување на централизиран си-

стем за урбанистички планови ...........  130/9 

3100. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина - варовник на 

Друштвото за транспорт и трговија 

ДМ-ПРЕЦИЗ ДОО Штип на локали-

тетот ,,Лозенско Брдо“ општина Кар-

бинци ....................................................  130/9 

3101. Одлука за давање согласност за 

склучување на Договор за  закуп на 

земјоделско земјиште со непосредна 

спогодба................................................  130/10 

3102. Одлука за давање согласност за 

склучување на Договор за  закуп на 

земјоделско земјиште со непосредна 

спогодба................................................  130/10 

3103. Одлука за давање согласност за 

склучување на Договор за  закуп на 

земјоделско земјиште со непосредна 

спогодба ...............................................  130/11 

3104. Одлука за давање согласност за 

склучување на Договор за  закуп на 

земјоделско земјиште со непосредна 

спогодба................................................  130/11 

3105. Одлука за давање согласност за 

склучување Договор за  закуп на зем-

јоделско земјиште со непосредна спо-

годба................................................... 130/11 
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3106. Одлука за давање согласност за 

склучување Договор за закуп на зем-

јоделско земјиште со непосредна спо-

годба .....................................................  130/12 

3107. Одлука за давање согласност за 

склучување на Договор за  закуп на 

земјоделско земјиште со непосредна 

спогодба  ..............................................  130/12 

3108. Одлука за давање согласност за 

склучување на Договор за  закуп на 

земјоделско земјиште со непосредна 

спогодба  ..............................................  130/12 

3109. Одлука за давање согласност за 

склучување на Договор за  закуп на 

земјоделско земјиште со непосредна 

спогодба  ..............................................  130/12 

3110. Одлука за давање согласност за 

склучување на Договор за  закуп на 

земјоделско земјиште со непосредна 

спогодба  ..............................................  130/13 

3111. Одлука за давање согласност за 

склучување на Договор за  закуп на 

земјоделско земјиште со непосредна 

спогодба ...............................................  130/13 

3112. Одлука за давање согласност за 

склучување на Договор за  закуп на 

земјоделско земјиште со непосредна 

спогодба ...............................................  130/13 

3113. Одлука за давање согласност за 

склучување Договор за закуп на зем-

јоделско земјиште со непосредна спо-

годба .....................................................  130/14 

3114. Одлука за давање согласност за 

склучување Договор за закуп на зем-

јоделско земјиште со непосредна спо-
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3392. Одлука за утврдување на геодетски 

работи за посебни намени од значење 
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трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-
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ментација за изградба на мала хидро-

електрична централа и пропратни об-
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ментација за изградба на Г2 лесна и 

незагадувачка индустрија КО Евла 

општина Центар Жупа ........................  143/13 

3440. Одлука за давање на согласност за 
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3472. Одлука за давање согласност на Ре-
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шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна одлука на 

Апелационен суд Гостивар ................  144/21 

3476. Одлука за давање согласност на Ре-
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трајно користење недвижни ствари 

на Националната установа Библиоте-

ка Григор Прличев - Охрид ................  147/50 

3518. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 
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на пристапен пат до профилот на бра-
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3521. Одлука за доделување концесија за 

експлоатација на минерална суровина 

– собирен кварц на Друштвото за 
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дишната програма за ажурирање на 

податоци во катастарот на недвиж-

ности по службена должност за 2013 

година ...................................................  148/112 
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оел извоз-увоз Крива Паланка на ло-

калитетот “Почивало“, општина Кри-

ва Паланка ...........................................  148/113 

3548. Одлука за престанок и давање нa 

времено користење на недвижна 

ствар на Здружението ансамбл на на-

родни песни и ора беса-Гостивар и на 

Здружението на градско аматерско 

културно - уметничко друштво Браќа 

Ѓиноски - Гостивар .............................  148/113 

3549. Одлука за одбивање на иницијатива-

та за започнување на постапката за 

вршење на детални геолошки истра-

жувања  ................................................  148/114 

3550. Одлука за започнување на постапка 

за доделување на концесија за детал-

ни геолошки истражувања на мине-

рална суровина ....................................  148/114 

3551. Одлука за доделување на концесија-

та за експлоатација на минерална су-

ровина јаглен на Акционерско друш-

тво за вршење на енергетски дејности 

“Македонски енергетски ресурси“ 

Скопје во државна сопственост на ло-

калитетот “Звегор-Стамер“, општина 

Делчево ................................................  148/115 

3552. Одлука за давање согласност нa 

Програмата за изменување и допол-

нување на Годишната програма за из-

градба, реконструкција, рехабилита-

ција, одржување и заштита на држав-

ните патишта за 2013 година .............  148/115 

3560. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште  за изработка на 

Државна урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на бензинска 

пумпна станица и услужен центар на 

регионален пат р1303  КО Сенокос 

општина Долнени ...............................  149/135 

3561. Одлука за давање на трајно користе-

ње на недвижна ствар на Агенцијата 

за катастар на недвижности ...............  149/136 

3562. Одлука за дополнување на Oдлуката 

за започнување на постапка за доде-

лување на концесија за детални гео-

лошки истражувања на минералнa су-

ровинa – 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 ства-

ри на Факултет за безбедност – Скоп-

је во состав на Универзитет „Св.Кли-

мент Охридски“ - Битола ....................  149/137 

3568. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Министерство за внатрешни ра-

боти .......................................................  150/2 

3572. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење на недвижна 

ствар на Здружение на граѓани ПО-

ЛИО ПЛУС, Пост полио група за 

поддршка, Скопје ................................  151/2 

3573. Одлука за одобрување на Тарифни-

кот за максималната висина на надо-

местокот за учество на обука и пола-

гање на испит и максималната висина 

на надоместокот за учество на обука 

за усовршување на енергетските кон-

тролори  ................................................  151/2 

3574. Одлука за одобрување на Тарифни-

кот за максималната висина на надо-

местокот 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 ра-

боти на Владата на Република Маке-

донија ....................................................  153/3 

3600. Одлука за давање согласност на Од-

луката 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 дава-

ње под долготраен закуп на градежно 

земјиште сопственост на Република 

Македонија по пат на непосредна 

спогодба на Друштво за производ-

ство на електрична енергија „АКВА 

ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје“ .  153/3 

3602. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на недвижни ства-

ри на општина Пробиштип .................  153/4 

3603. Одлука за давање на трајно користе-

ње на недвижни ствари на општина 

Пробиштип ...........................................  153/4 
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3604. Одлука за доделување на концесија-

та за експлоатација на минерална су-

ровина - јаглен на Акционерско 

друштво за вршење на енергетски 

дејности “МАКЕДОНСКИ ЕНЕР-

ГЕТСКИ РЕСУРСИ“ Скопје во 

државна сопственост на локалитетот 

“Панчарево“, општина Пехчево.........  153/4 

3605. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на Е2-полигон 

за обука на возачи во КО Кавадарци 2 

општина Кавадарци ............................  153/5 

3606. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на стопански 

комплекс - Г2 лесна и незагадувачка 

индустрија  КО Караслари, Општина 

Велес ....................................................  153/5 

3607. Одлука за давање на согласност на 

Годишната сметка за 2012 година и 

Годишниот извештај за работењето 

во 2012 година на ЈПВ Лисиче-Велес  153/5 

3608. Одлука за давање согласност на Ста-

тутарната одлука за изменување на 

Статутот на ЈП за водоснабдување 

„Студенчица“ Другово .......................  153/5 

3609. Одлука за отстапување на нафтени 

деривати од задолжителните резерви 

на нафта и нафтени деривати на Град 

Скопје ...................................................  153/6 

3610. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-

вина – песок и чакал на Трговското 

друштво за производство, трговија и 

услуги “ОБЕЛ ГРАДБА“ ДООЕЛ 

увоз-извоз с.Град Делчево  на лока-

литетот “Дуните“ , општина Делчево  153/6 

3611. Одлука за запишување на правото на 

сопственост на недвижната ствар на 

име на Република Македони ја во Јав-

ната книга за запишување на права на 

недвижностите  ...................................  153/6 

3612. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Министерството за култура ..........  153/7 

3613. Одлука за дополнување на Одлуката 

за започнување на постапка за доде-

лување на концесии за детални гео-

лошки истражувања на минерални 

суровини ..............................................  153/8 

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 акумулаци-

ја на Луковичка Река КО Луковица 

општина Македонска Каменицa…… 153/8 

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 ..................  154/3 

3626. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на далновод 10(20)/0,4 кВ КО Ча-

лакли (отцеп од постоечки далновод 

Башибос) до столбна трафостаница 

10(20)/0,4 кВ КО Собри општина Ва-

ландово .................................................  154/3 

3627. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на стопански 

комплекс КО Богданци, општина 

Богданци ...............................................  154/3 

3628. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште  за изработка на 

локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на Г2-лесна 

индустрија КО Глишиќ општина Ка-

вадарци .................................................  154/4 

3629. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на Г-2 лесна 

индустрија КО Сопот, општина Кава-

дарци .....................................................  154/4 

3630. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште  за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на Г2-лесна 

индустрија - стопански објект КО Ра-

котинци Општина Сопиште................  154/4 

3631. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште  за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на мала хидрелектрична централа 

со реф.бр.3 со пропратни објекти КО 

Ваташа општина Кавадарци ...............  154/5 

3632. Одлука за изменување на Одлуката 

за продажба на недвижни ствари .......  154/5 

3633. Одлука  за изменување на Одлуката 

за престанок и за давање на трајно 

користење на движна ствар на Нацио-

налната установа Музеј - Гевгелија ...  154/5 
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3634. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 

Националната установа Музеј на ма-

кедонската борба за државност и са-

мостојност Музеј на внатрешната ма-

кедонска револуционерна организа-

ција и Музеј на жртвите на комунис-

тичкиот режим од Скопје ...................  154/5 

3635. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 

Националната установа Историски 

Музеј - Крушево ..................................  154/6 

3636. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 

Националната установа Музеј на Ма-

кедонија - Скопје.................................  154/6 

3637. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 

Националната установа Музеј на Ма-

кедонија - Скопје.................................  154/7 

3638. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 

Националната установа Музеј на Ма-

кедонија - Скопје.................................  154/7 

3639. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 

Националната установа Музеј на Ма-

кедонија - Скопје.................................  154/7 

3640. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 

Националната установа Завод за заш-

тита на спомениците на културата и 

Музеј - Битола .....................................  154/8 

3641. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 

Националната установа Завод за заш-

тита на спомениците на културата и 

Музеј - Штип .......................................  154/8 

3642. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 

Националната установа Музеј - Гев-

гелија ....................................................  154/9 

3643. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Министерството за внатрешни ра-

боти ......................................................  154/9 

3644. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење на движни ствари 

на Национална агенција за нуклеарни 

технологии на Република Македонија 154/10 

3645. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на општина Василево..........................  154/10 

3646. Одлука  за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Национална установа Археолошки 

музеј на Република Македонија- 

Скопје ...................................................  154/10 

3647. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење на движни ствари 

на Министерство за економија - 

Државен инспекторат за техничка 

инспекција ...........................................  154/11 

3648. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење на движни ствари 

на Институтот за акредитација на Ре-

публика Македонија ............................  154/11 

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 доку-

ментација за изградба на биогасна 

централа со придружни содржини КО 

Логоварди, општина Битола ...............  154/12 

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 оп-

штина Могила ......................................  154/12 

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 ...................................  154/12 

3652. Одлука за утврдување на геодетски 

работи за посебни намени од значење 

за Република Македонија ....................  154/13 

3653. Одлука за утврдување на геодетски 

работи за посебни намени од значење 

за Република Македонија ....................  154/13 

3654. Одлука за утврдување на геодетски 

работи за посебни намени од значење 

за Република Македонија ....................  154/13 

3674. Одлука за давање согласност на 

Програмата за дополнување на Ин-

вестиционата програма за 2013 годи-

на на ЈП за водоснабдување ,,Студен-

чица" Другово ......................................  155/6 

3675. Одлука за престанок на користење 

на недвижна ствар на Центарот за уп-

равување со кризи................................  155/6 

3676. Одлука за престанок на користење 

на недвижни ствари на Дирекцијата 

за заштита и спасување .......................  155/6 

3677. Одлука за давање согласност за 

склучување на Договор за долготраен 

закуп на градежно земјиште сопстве-

ност на Република Македонија по пат 

на непосредна спогодба на ЕВН 

Електростопанство на Македонија, 

Акционерско друштво за дистрибу-

ција на електрична енергија Скопје ...  155/6 

3678. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење движни ствари на 

Министерство за финансии - Управа 

за финансиска полиција ......................  155/7 

3679. Одлука за давање на трајно користе-

ње на недвижна ствар на општина 

Прилеп ..................................................  155/7 
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3680. Одлука за одобрување на Годишна 

сметка за 2012 година и Финансиски 

извештај за работењето за 2012 годи-

на на АД Електрани на Македонија, 

во државна сопственост, Скопје ........  155/8 

3681. Одлука за одобрување на Годишен 

извештај за остварените резултати од 

работењето на АД Електрани на Ма-

кедонија, во државна сопственост, 

Скопје за 2012 година .........................  155/8 

3682. Одлука за одобрување на Консоли-

дирана годишна сметка и Консолиди-
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ста директор на Државната фитоса-

нитарна лабораторија ..........................  141/21 

3406. Решение за именување директор на 

Државната фитосанитарна лаборато-

рија ........................................................  141/21 

3407. Решение за разрешување и именува-

ње членови на Управниот одбор на 

Дирекцијата за технолошки инду-

стриски развојни зони .........................  141/22 

3408. Решение за разрешување и именува-

ње член на Управниот одбор на Фон-

дот на пензиското и инвалидското 

осигурување на Македонија ...............  141/22 

3409. Решение за разрешување  и именува-

ње член на Управниот одбор на Ди-

рекцијата за технолошки индустри-

ски развојни зони .................................  141/22 

3410. Решение за разрешување и именува-

ње  член на Управниот одбор на ЈП за 

железничка инфраструктура Маке-

донски железници – Скопје ................  141/23 

3480. Решение за изменување на Решение-

то за именување претседател, нацио-

нално контакт лице, членови и секре-

тар на Националната комисија за ма-

ло и лесно оружје .................................  144/22 

3494. Решение за именување директор на 

Комисијата за односи со верските за-

едници и религиозни групи ................  145/2 

3495. Решение за именување државен сек-

ретар во Министерството за локална 

самоуправа ...........................................  145/2 

3496. Решение за именување членови на 

Управниот одбор на Фондот за ино-

вации и технолошки развој .................  145/2 

3497. Решение за именување  директор на 

ЈУ Национален парк Маврово, Мав-

рови Анови ...........................................  145/2 
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3565. Решение за именување член на Уп-

равниот одбор на Дирекцијата за тех-

нолошки 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 именува-

ње 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 именува-

ње членови на Управниот одбор–прет-

ставници на основачот на ЈЗУ Здрав-

ствен 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 именува-

ње  член на Управниот одбор – прет-

ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-

ствен 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 болни-

ца за белодробни заболувања и ту-

беркулоза „Јасеново“ - Велес .............  155/12 

3698. Решение за разрешување и именува-

ње  членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ 

Здравствен дом- Вевчани ...................  155/12 

3699. Решение за именување државен пра-

вобранител на Република Македонија 155/13 

3700. Решение за изменување на Решение-

то за определување на членови на Ко-

митетот за градежно земјиште соп-

ственост на Република Македонија ...  155/13 

3758. Решение за разрешување и именува-

ње член на Управниот одбор на Ди-

рекцијата за технолошки индустрис-

ки развојни зони ..................................  160/5 

3759. Решение за именување член на Уп-

равниот одбор-претставник на осно-

вачот 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 

3932. Решение за разрешување од долж-

носта заменик на директорот на Уп-

равата за јавни приходи............ 163/95 

3933. Решение за именување заменик на 

директорот на Управата за јавни при-

ходи............................................... 163/95 

3934. Решение за разрешување и именува-

ње членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ 

Центар за јавно здравје- Прилеп..... 163/95 

3997. Решение за разрешување и именува-

ње членови на Управниот одбор на 

Фондот за осигурување на депозити ..  165/2 

3998. Решение  за именување директор на 

КПУ Затвор Битола .............................  165/2 

3999. Решение  за разрешување од долж-

носта директор на КПУ Затвор 

Скопје ...................................................  165/2 

4000. Решение  за именување директор на 

КПУ Затвор Скопје ..............................  165/3 

4001. Решение за именување координатор 

на Националниот координативен цен-

тар за гранично управување ...............  165/3 

4002. Решение  за именување  член на 

Управниот одбор – претставник на 

основачот на ЈЗУ Здравствен дом– 

Пехчево .................................................  165/3 

4003. Решение за именување  членови на 

Управниот одбор – претставници на 

основачот на ЈЗУ Здравствен дом– 

Виница ..................................................  165/3 

4004. Решение  за именување  член на 

Управниот одбор – претставник на 

основачот на ЈЗУ Центар за јавно 

здравје - Битола ....................................  165/3 

4005. Решение за именување  членови на 

Управниот одбор – претставници на 

основачот на ЈЗУ Центар за јавно 

здравје - Штип .....................................  165/3 

4006. Решение за именување  член на 

Управниот одбор – претставник на 

основачот на ЈЗУ Клиничка болница - 

Тетово ...................................................  165/4 

4007. Решение за разрешување и именува-

ње членови на Управниот одбор на 

Националната агенција за нуклеарни 

технологии на Република Македонија 165/4 

4174. Решение за изменување на Решение-

то за именување на раководител, за-

меник раководител, секретар и члено-

ви на Координативното тело за инте-

лектуална сопственост ........................  170/80 

4243. Решение за избор на Национален ко-

ординатор за трансплатација ..............  172/90 

4313. Решение за разрешување и именува-

ње член на Управниот одбор на Аген-

цијата за управување со одземен 

имот ......................................................  176/2 

4314. Решение за давање согласност на Од-

луката за избор на директор на Ин-

ститутот за акредитација на Републи-

ка Македонија ......................................  176/2 
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4315. Решение за давање согласност на Од-

луката за избор на  директор на Ин-

ститут за стандардизација на Репуб-

лика Македонија .................................  176/2 

4316. Решение за разрешување и именува-

ње претседател и членови на Нацио-

налниот совет за културното наследс-

тво.........................................................  176/2 

4357. Решение за именување в.д. директор 

на Геолошкиот завод на Република 

Македонија ..........................................  178/2 

4358. Решение за именување претседател и 

членови на Комисијата за  посредува-

ње во авторското право и сродните 

права .....................................................  178/2 

4544. Решение за именување директор на 

Фондот за здравствено осигурување 

на Македонија .....................................  186/5 

4545. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа Штип......  186/5 

4546. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа Кочани ...  186/5 

4547. Решение за разрешување и именува-

ње член на Управниот одбор– прет-

ставник на основачот на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа 

Кочани..................................................  186/5 

4548. Решение за разрешување и именува-

ње  член на Управниот одбор – прет-

ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-

ствен дом– Охрид ...............................  186/5 

4549. Решение  за разрешување и именува-

ње член на Управниот одбор-прет-

ставник на основачот на ЈУ за рехаби-

литација на деца и младинци-Скопје 186/6 

4550. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа Струга ....  186/6 

4551. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа Битола ....  186/6 

4552. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа Кава-

дарци ....................................................  186/6 

4553. Решение за разрешување и именува-

ње член на Управниот одбор–прет-

ставник на основачот на ЈУ Центар за 

социјална работа Кичево ....................  186/6 

4554. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа Куманово 186/7 

4555. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа Охрид.....  186/7 

4556. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа Прилеп ...  186/7 

4557. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор на ЈУ Завод за социјал-

ни дејности – Скопје ...........................  186/7 

4558. Решение за разрешување и именува-

ње член на Управниот одбор– прет-

ставник на основачот на ЈУ Дом за 

доенчиња и мали деца – Битола .........  186/7 

4559. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа на Град 

Скопје ...................................................  186/7 

4560. Решение за именување  член на 

Управниот одбор – претставник на 

основачот на ЈЗУ Здравствен дом– 

Радовиш ................................................  186/8 

4561. Решение за разрешување и именува-

ње член на Одборот за контрола на 

материјално - финансиското работе-

ње на Јавната установа Национален 

парк Галичица, Охрид .........................  186/8 

4562. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор на ЈУ  Завод за рехаби-

литација на деца и младинци - Скопје 186/8 

4563. Решение за разрешување и именува-

ње членови на Управниот одбор –

претставници на основачот на Држав-

ниот студентски дом „Браќа Милади-

новци“ во Штип ...................................  186/8 

4564. Решение за разрешување и именува-

ње членови на Управниот одбор -

претставници на основачот  на 

Државниот студентскиот дом „ Томе 

Стефановски- Сениќ “- Скопје ...........  186/8 

4565. Решение за разрешување и именува-

ње членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на  

Државниот студентски дом „Пелаго-

нија“- Скопје ........................................  186/9 

4566. Решение за разрешување и именува-

ње членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на  

Државниот студентски дом „Доне Бо-

жинов“- Пробиштип ............................  186/9 

4567. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор  на  ЈУ Детски дом „11 

Октомври“ - Скопје .............................  186/9 

4568. Решение за именување член на Уп-

равниот одбор  на  ЈУ Завод за згри-

жување, воспитување  и  образование 

на деца и младинци „Ранка Милано-

виќ“ - Скопје ........................................  186/9 

4569. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор  на  ЈУ Завод за згрижу-

вање, воспитување и образование на 

деца и младинци „Ранка Милановиќ“ 

- Скопје .................................................  186/9 

4570. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор  на  ЈУ за згрижување 

деца со воспитно-социјални пробле-

ми - Скопје ...........................................  186/10 

4571. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор  на  ЈУ Завод за заштита 

и рехабилитација – Бања Банско, 

Струмица ..............................................  186/10 
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4572. Решение за разрешување и именува-

ње член на Управниот одбор – прет-

ставник на основачот на  ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа - 

Неготино ..............................................  186/10 

4573. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор на   ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа – Свети 

Николе..................................................  186/10 

4574. Решение за именување  член на 

Управниот одбор – претставник на 

основачот на ЈЗУ Здравствен дом– 

Делчево ................................................  186/10 

4575. Решение за именување член на 

Управниот одбор – претставник на 

основачот на ЈУ за сместување на ли-

ца баратели на право на азил „Прифа-

тен центар за баратели на азил“ – 

Скопје ...................................................  186/10 

4576. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор на   ЈУ Центар за соци-

јална работа Кичево ............................  186/11 

4577. Решение за именување член на Орга-

нот за надзор на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа - Тетово .  186/11 

4578. Решение за разрешување и именува-

ње  член на Управниот одбор – прет-

ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-

ствен дом– Ресен .................................  186/11 

4579. Решение за разрешување и именува-

ње член на Управниот одбор на Цен-

тралниот регистар на Република Ма-

кедонија – Скопје ................................  186/11 

4580. Решение за именување член на 

Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за водоснабдување „Студен-

чица“- Кичево ......................................  186/11 

4581. Решение за разрешување и именува-

ње  член на Управниот одбор – прет-

ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-

ствен дом– „Примариус д-р Ѓорѓи 

Гаврилски“ – Свети Николе ...............  186/11 

4582. Решение за разрешување од долж-

носта заменик на директорот на 

Агенцијата за странски инвестиции и 

промоција на извозот на Република 

Македонија ..........................................  186/12 

4583. Решение за именување заменик на 

директорот на Агенцијата за стран-

ски инвестиции и промоција на изво-

зот на Република Македонија ............  186/12 

4584. Решение за разрешување од долж-

носта член на Органот за надзор на   

ЈУ Центар за социјална работа Ки-

чево.......................................................  186/12 

4585. Решение за разрешување од долж-

носта член на Органот за надзор на   

ЈУ за згрижување деца со воспитно-

социјални проблеми - Скопје .............  186/12 

 ПРОГРАМИ  

Рег. бр.  Бр./стр. 

15. Програма за обезбедување средства 

за болничко лекување без наплата на 

учество (партиципација) за пензионе-

ри со пензија пониска од просечната 

во Република Македонија за 2013 го-

дина……………………………………. 2/5 

37. Програма Д-10 за вработување на 

лица кои до 18-годишна возраст има-

ле статус на дете без родители и без 

родителска грижа, за 2013 година ......  3/6 

108. Програма за развој на спортот во Ре-

публика 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 потрошува-

чите за периодот 2013 – 2014 година.. 4/47 

111. Програма за надоместување на дел 

од трошоците за купени и вградени 

сончеви термални колекторски систе-

ми во домаќинствата за 2013 година... 4/51 

112. Програма за поддршка на претпри-

емништвото, конкурентноста и ино-

вативноста на малите и средни претп-

ријатија  во 2013 година....................... 4/53 

113. Програма за инвестиционо одржува-

ње на резиденцијалните и репрезен-

тативните објекти и службени про-
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3655. Програма за изменување и дополну-

вање на Програмата за  финансиска 

поддршка во  рибарството и аквакул-

турата за 2013 година ..........................  154/14 

3656. Програма за изменување на Годиш-

ната програма за изградба и одржува-

ње на станбениот простор во сопстве-

ност на Република Македонија за 

2013 година  .........................................  154/14 

3701. Програма за субвенционирање за  

вработување на невработени лица, 

корисници на социјална парична по-

мош .......................................................  155/13 

3702. Програма за изменување и дополну-

вање на Програмата за остварување 

на научно-истражувачката работа, 

технолошко-техничкиот развој во Ре-

публика  Македонија за 2013 година .  155/14 

3703. Програма за изменување и дополну-

вање на Програмата за финансиска 

поддршка на руралниот развој  за 

2013 година ..........................................  155/17 

3935. Програма за изменување на Програ-

мата за лекување на ретки болести во 

Република Македонија за 2013 го-

дина..................................................... 163/95 
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3936. Програма за изменување и дополну-
вање на  Програмата за задолжителна 
имунизација на населението во Ре-
публика Македонија за 2013 година .  163/96 

3937. Програма за изменување на Програ-
мата за обезбедување инсулин, инсу-
лински игли, глукагон, ленти за мере-

ње шеќер и едукација за третман и 
контрола на дијабетесот за 2013 го-
дина ......................................................  163/96 

3938. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за остварување и 
развој на дејноста во студентскиот 
стандард за 2013 година .....................  163/96 

3939. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба и реконструкција на 
средни училишта за 2013 година .......  163/98 

3940. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за остварување и 
развој на дејноста во ученичкиот 
стандард за 2013 година....  163/99 

3941. Програма за изменување на Програ-
мата за остварување на научно-истра-
жувачката работа, технолошко-тех-
ничкиот развој во Република Македо-
нија за 2013 година .............................  163/99 

3942. Програма за изменување на Програ-
мата  за изградба и реконструкција на 

основни училишта за  2013 година ....  163/101 

3943. Годишна програма за изменување и 
дополнување на Програмата за изра-
ботка на урбанистички планови и 
државна и локална урбанистичка 
планска документација во Република 
Македонија во 2013 година ................  163/102 

4059. Програма за изменување на Годиш-

ната програма за финансирање на же-

лезничката инфраструктура за 2013 

година...................................................  167/14 

4308. Програма за изменување на Годиш-

ната програма за изградба и одржува-

ње на станбениот простор во сопстве-

ност на Република Македонија за 

2013 година......................................... 175/3 

4318. Исправка............................................ 176/3 

4350. Програма за изменување на Програ-

мата за семе и саден материјал во 

2013  година .........................................  177/91 

4407. Програма за изменување на Програ-

мата за изградба и реконструкција на 

средни училишта за 2013 година .......  181/28 

4408. Програма за изменување и дополну-

вање на Програмата за финансиска 

поддршка на руралниот развој за 

2013 година ..........................................  181/28 
4409. Програма  за изменување на Програ-

мата  за изградба и реконструкција на 

основни училишта за  2013 година ....  181/29 

4522. Програма за изменување на Програ-

мата за инвестиционо одржување на 

резиденцијалните и репрезентативни-

те објекти и службени простории на 

органите на државната управа во 

2013 година ..........................................  185/82 

 ПЛАН  

Рег. бр.  Бр./стр. 

2934. Акционен план за спроведување на 

Стратегијата за регионален развој на 

Република Македонија 2013-2015 го-

дина..................................................... 122/9 

3139. Општ план за управување со кризи 

од област на безбедност на храната и 

храната за животни за период 2013-

2018 година ..........................................  130/31 

3272. Стратешки план за работа на Аген-

цијата 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 процен-

ка на влијанието на регулативата .......  106/51 

   

 МЕТОДОЛОГИИ  

Рег. бр.  Бр./стр. 

674. Методологија за изменување на Ме-

тодологијата за начинот на формира-

ње на цените на лековите ....................  19/4 

2594. Методологија за проценка на влија-

нието на регулативата....................... 107/21 

3137. Методологија за процена на вредно-

ста на земјоделското земјиште во др-

жавна сопственост и насади ...............  130/30 

3138. Методологија за утврдување на мак-

симална и кумулативна површина на 

земјоделско земјиште во државна  

сопственост што е предмет на про-

дажба ....................................................  130/31 

4523. Методологија за начинот на оцену-

вање, наградување и казнување на 

амбасадорите и генералните конзули 

на Република Македонија ...................  185/82 

   

 ДЕЛОВНИК   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1424. Деловник за изменување и дополну-

вање на Деловникот за работа на вла-

дата на Република Македонија ...........  67/63 

   

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ОДБРАНА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

285. Правилник за начинот на поведува-

ње и водење на дисциплинската по-

стапка за утврдување на дисциплин-

ска одговорност на воениот и цивил-

ниот персонал  на служба во Армија-

та на Република Македонија и начи-

нот на работата на комисиите за 

спроведување на постапката за утвр-

дување на дисциплинска одговорност  8/2 
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844. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за утврдување на висината 
на надоместокот на трошоците за за-
купнина на стан на вработените во 
Армијата на Република Македонија 
на кои не им е обезбедено користење 
на службен стан ...................................  31/13 

1246. Правилник за утврдување на виси-
ната на додатокот на плата за вршење 
на специфична воена служба на ме-
дицински персонал-лекари специја-
листи во Воено медицински центар на 
Армијата на Република Македонија 55/101 

1270. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 
образецот и начинот за издавање и од-
земање на легитимацијата на воениот 
и цивилниот персонал на служба во 
Армијата на Република Македонија 57/2 

1841. Правилник за формата и содржината 
на образецот на легитимацијата на 

инспекторот за одбрана ......................  82/40 

1956. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за утврдување на висината 
на надоместокот на трошоците за за-
купнина на стан на вработените во 
Армијата на Република Македонија 
на кои не им е обезбедено користење 

на службен стан ...................................  85/6 

2303. Правилник за посебните услови, на-
чин 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 воз-
духопловството................................... 96/98 

3292. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за определување на специ-
фичните должности на цивилниот 
персонал од особено значење за Ар-
мијата на Република Македонија, ра-
ботните места (должности) и висина-
та на износот на додатокот на плата 
на лицата со посебни специјалности 
од особено значење за ракување и од-
ржување на борбената техника и воо-
ружувањето .........................................  136/3 

   

МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

497. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за поблиските услови во 

однос на просторот, опремата и ка-

дрите за правните лица за регистра-

ција на возила и правните лица кои 

пуштаат на пазар возила доколку из-

даваат пробни таблици .......................  13/77 

498. Правилник за формата и содржината 

на барањето за добивање  на овласту-

вање за вршење на работи на технич-

ки служби за единечно одобрување 

на возила за превоз на опасни мате-

рии и потребната придружна доку-

ментација ..............................................  13/77 

603. Решение за наплата на трошоци при 

укажување помош (асистенција) од 

страна на полицијата ...........................  16/16 

735. Правилник за формата и содржината 

на барањето за добивање овластува-

ње за вршење на работи на технички 

преглед..................................................  23/149 

853. Правилник за начинот на вршење на 

обезбедување на транспорт на пари и 

вредности .............................................  32/17 

881. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за формата и 

содржината на обрасците на  сообра-

ќајната дозвола и на потврдата за 

пробно возење, како и начинот и по-

стапката за нивно издавање(*) ...........  35/4 

1080. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за донесу-

вање на решение заради неиздавање 

на дозвола, односно недонесување на 

решение за одбивање на барањето за 

издавање на дозвола за приватно 

обезбедување .......................................  49/2 

1081. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за издава-

ње дозвола за приватно обезбедување 

и формата и содржината на образецот 

на дозволата за приватно обезбедува-

ње ..........................................................  49/4 

1082. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за  технички 

преглед на возила ................................  49/11 

1257. Правилник за формата и содржината 

на обрасците на легитимациите за 

приватно обезбедување, начинот на 

нивното издавање и употреба .............  56/92 

1303. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот и постапката на 

полагање на стручниот испит за оспо-

собеност за извршување на работи на 

техничкиот преглед, формата и содр-

жината на образецот на потврдата за 

положен испит, начинот на работа на 

Kомисијата за спроведување на 

стручниот испит и Програмата за по-

лагање на стручниот испит, како и 

начинот на водење на евиденцијата за 

спроведените стручни испити од  

страна на Комисијата ..........................  58/43 

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 .................................................  72/10 
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1612. Правилник за  изменување и допол-
нување на Правилникот за куќниот 
ред на Прифатниот центар за странци 75/2 

1794. Правилник за содржината на прог-
рамите и начинот на оспособувањето 
на физичките лица за физичко и тех-
ничко обезбедување, полагањето на 

стручните испити, формата и содржи-
ната на образецот на барањето за из-
давање на лиценца за приватно обез-
бедување и формата и содржината на 
обрасците на лиценците за приватно 
обезбедување .......................................  79/123 

1982. Упатство за начинот на примена на 

средствата за присилба .......................  86/4 

2089. Правилник за начинот на вршење на 
транспорт и пренос на пари и други 
вредносни пратки ................................  89/3 

2090. Правилник за видовите и типовите 
на огнено оружје и другите средства 
за присилба за потребите на правните 

лица кои вршат приватно обезбедува-
ње, бројот на часови за оспособување 
за гаѓање со огнено оружје и формата 
и содржината на налогот за носење 
на оружје ..............................................  89/5 

2304. Правилник за формата и содржината 

на обрасците на потврдите за ус-

пешно завршена дресура на дре-

сирано куче, успешно завршено обу-

ка за употреба на дресирано куче, из-

вршена проверка на нивото на работ-

ната способност на дресирано куче 

набавено од странство и за проверка 

на работната способност на дресира-

но куче кое врши работи на приватно 

обезбедување .......................................  96/122 

2376. Правилник за форма, содржина, ква-

литет и начин на поставување  на на-

лепница за извршена регистрација ....  99/3 

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 спрове-

дување на надзорот од страна на Ми-

нистерството за внатрешни работи ...  99/5 

2742. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за здравствените и психо-

физичките способности што треба да 

ги исполнува лицето кое заснова ра-

ботен однос во Министерството за 

внатрешни работи, начинот на нивно 

утврдување, начинот на контрола на 

здравствените и психичките способ-

ности на овластените службени лица 

за вршење стручни или граѓански ра-

боти и на овластените службени лица 

за безбедност и контраразузнавање, 

како и начинот на работа на здрав-

ствената комисија ...............................  115/14 

2795. Решение за определување привремен 

граничен премин .................................  117/2 

2796. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за регистра-
ционите подрачја за возилата и нивни 
ознаки ...................................................  117/3 

3375. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за цените на обрас-
ците што ги издава Министерството 

за внатрешни работи ...........................  140/2 

3760. Правилник за содржината и начинот 
на водење на евиденциите на Полици-
јата и формата и содржината на обра-
зецот на евиденциите на Полицијата 160/6 

4060. Програма за стручно оспособување 
на резервниот состав на полицијата ...  167/14 

4124. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
образецот на барањето за промена на 
личното име .........................................  169/67 

   

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

499. Објава од Министерството за надво-
решни работи .......................................  13/79 

736. Објава од Министерството за надво-
решни работи .......................................  23/152 

896. Објава од Министерството за надво-
решни работи .......................................  36/87 

933. Објава од Министерството за надво-
решни работи .......................................  40/2 

934. Објава од Министерството за надво-
решни работи .......................................  40/2 

984. Објава од Министерството за надво-

решни работи .......................................  44/2 

1247. Објава од Министерството за надво-
решни работи .......................................  55/101 

1371. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 63/2 

1425. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 67/64 

1619. Објава од Министерството за надво-
решни работи .......................................  76/2 

1957. Објава од Министерството за надво-
решни работи .......................................  85/6 

1958. Објава од Министерството за надво-
решни работи .......................................  85/6 

1983. Објава од Министерството за надво-

решни работи .......................................  86/5 

2091. Објава од Министерството за надво-
решни работи .......................................  89/8 

2092. Објава од Министерството за надво-
решни работи .......................................  89/8 

2387. Објава од Министерството за надов-
решни работи .......................................  100/2 

2425. Објава од Министерство за надво-

решни работи .......................................  102/3 

2485. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на издавање на 
визи за странци, продолжување, скра-
тување на нивната важност, отпови-
кување 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 надво-
решни работи.......................................  104/27 

2829. Објава од Министерството за надво-
решни работи.......................................  118/14 

2866. Објава од Министерството за надво-
решни работи.......................................  120/9 

2985. Објава од Министерството за надво-
решни работи.......................................  124/5 

2986. Обајава од Министерството за над-
ворешни работи ...................................  124/5 

3367. Oбјава од Министерството за надво-
решни работи.......................................  139/2 

3498. Објава од Министерството за надво-
решни работи.......................................  145/2 

3615. Објава од Министерството за надво-
решни работи ......................................  153/8 

3616. Објава од Министерството за надво-
решни работи.......................................  153/9 

3657. Правилник за начинот на утврдува-
ње и решавање на граничните инци-
денти ....................................................  154/18 

3944. Објава од Министерството за надво-
решни работи.......................................  163/102 

4351. Објава од Министерството за надво-
решни работи.......................................  177/92 

4524. Објава од Министерството за 
надворешни работи .............................  185/91 

4586. Објава од Министерството за надво-
решни работи.......................................  186/12 

   

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ПРАВДА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

286. Правилник за начинот на вршењето 
на визуелно-тонско снимање на испи-
тувањето на обвинетиот од страна на 
јавниот обвинител или во негово при-
суство ...................................................  8/4 

298. Правилник за критериумите и по-
стапката за селекција и вработување 
на судските службеници и за формата 
и содржината на пријавата за интерен 
оглас за вработување на судски служ-
беник ....................................................  10/61 

1083. Решение за престанување на служба-
та на нотар ...........................................  49/25 

1406. Судски деловник.............................. 66/2 

1492. Решение за престанување на служба 
на нотар.......................................... 69/91 

1613. Решение за престанување на служба-
та на нотарот................................... 75/2 

1620. Правилник за формата и содржината 
на Планот за обезбедување на судот .  76/2 

1795. Список на поставени постојани суд-
ски преведувачи (оглас од 28.2.2013 
година) .................................................  79/141 

2182. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за бројот и распоредот на 
службените седишта на нотарите во 
Република Македонија .......................  91/78 

2408. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за програма-
та и начинот на полагање на испитот 
за извршители......................................  101/6 

2486. Решение за престанување на служба-

та на нотарот..................................... 103/19 

2532. Програма за обесштетување на ма-

лолетник кој е жртва или оштетен со 

кривични дела на насилство и на дру-

ги акти на индивидуално или групно 

насилство за 2013 година ....................  105/4 

2595. Решение за престанување на служба 

на нотар ................................................  107/30 

4125. Решение од Министерство за правда. 169/71 

4175. Список на поставени постојани суд-

ски преведувачи ...................................  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 би-

лансот на Агенција на Република Ма-

кедонија 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 Пра-

вилникот за образецот за финанси-

ските извештаи за приходите и расхо-

дите 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 технич-

ко-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 награду-

вање на царински службеници ...........  40/2 

985. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за утврду-

вање на мирување на обврските по 

основ на придонеси за задолжително 

здравствено осигурување кои наста-

нале до крајот на 2008 година и фор-

мата и содржината на листата за еви-

денција ..................................................  44/2 

986. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за отпишу-

вање на обврските по основ на придо-

неси 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 утврдува-

ње на мирување на долгот по основ 

на придонеси за задолжително здрав-

ствено осигурување .............................  44/7 
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999. Правилник за содржината на книга-
та на благајна што ја водат приреду-
вачите на посебните игри на среќа  ...  45/2 

1000. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за отпишу-
вање на пресметаните неплатени ка-
мати по основ на достасани обврски 

за придонеси од задолжително соци-
јално осигурување кои настанале во 
периодот  од јануари 2009 година, 
заклучно со декември 2012 година ....  45/5 

1248. Упатство за дополнување на Упат-
ството за начинот на извршување на 
налозите за извршување кои ја задол-

жуваат трезорската сметка или здрав-
ствената трезорска сметка, односно 
сметката на должникот која се наоѓа 
во рамките на трезорската сметка или 
здравствената трезорска сметка .........  55/101 

1271. Правилник за начинот на користење 
на Електронскиот систем за јавни на-

бавки ....................................................  57/3 

1491. Исправка........................................... 69/90 

1490. Правилник за содржината на лозо-
вите, томболските картички и уплат-
ните тикети за обложување ................  69/90 

1864. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот 

на пополнување на царинската декла-

рација и кодексот на шифри кои се 

употребуваат .......................................  83/10 

2224. Правилник за формата и содржината 

на потврдата за извршеното означу-

вање и регистрација на автоматот, од-

носно масата за игри на среќа ............  92/9 

2406. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за  сметководството за бу-

џетите и буџетските корисници .........  101/2 

2570. Правилник за нормиранитe износи 

на кало, растур, крш и расипување на 

стоки и одделни производи утврдени 

за секоја соодветна гранка за даночни 

цели ......................................................  106/58 

3040. Правилник за техничките и функци-

оналните карактеристики на интегри-

раниот автоматски систем за управу-

вање, образецот на фискалната 

сметка, образецот на фискалното 

лого, издавањето на документ касова 

сметка за сторна трансакција, форма-

та и содржината на книгата за дневни 

финансиски извештаи, начинот и по-

стапката за издавање на дозвола за 

одобрување за користење на соодве-

тен модел на фискална апаратура, од-

носно интегриран автоматски систем 

на управување, начинот на проверка 

и контрола на фискалните апарати и 

правилата за техничко одржување и 

сервисирање на истите..................... 126/20 

3239. Правилник за изменувањe на Пра-

вилникот за спроведување на Законот 
за царински мерки за заштита на пра-
ва од интелектуална сопственост ......  132/61 

3499. Правилник за изменување  на Пра-
вилникот 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 допол-

нување на Правилникот за спроведу-
вање на законот за акцизите................. 187/103 

4662. Објава од Министерството за финан-
сии………………………..................... 189/2 

   

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЕКОНОМИЈА 
   

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 при-
дружна 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 тех-
ничка служба, односно заради недо-
несување 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 идентифика-
ција 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 извршу-
вање на работи на идентификација и 
идентификација и оцена на техничка-
та состојба на возилото, односно за-

ради недонесување на решение за од-
бивање на барањето за овластување 
на правното лице за технички прег-
лед за извршување на работи на 
идентификација и идентификација и 
оцена на техничката состојба на вози-
лото .......................................................  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, но-
ќен бар, дискоклуб и дискоклуб на 
отворен простор ...................................  36/90 

955. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за услови за категоризација 
на објектите за вршење на угостител-
ска дејност ............................................  41/3 

988. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за минимално техничките 
услови за вршење на угостителската 

дејност ..................................................  44/7 
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1210. Правилник за начинот, видот и ви-
сината на субвенциите ........................  53/65 

1319. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за  единечно 
одобрување на возило .........................  59/27 

1400. Правилник за информациите кои се 
на располагање на потрошувачот за 

потрошувачката на гориво и емисии-
те на CO2 во однос на продажбата на 
новите патнички  возила (*) ...............  65/2 

1738. Правилник за изменување на Пра-
вилникот 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 содржи-
ната на барањето заради недонесува-
ње на решение за издавање на лицен-
ца односно недонесување на решение 
за одбивање на барањето за издавање 

на лиценца.......................................... 77/60 

1739. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за награда и надоместок на 
реално потребните трошоци на сте-
чајниот управник, начинот на утврду-
вање на нивната висина и одредување 
на авансот за покривање на трошоци-

те на предходната постапка ...............  77/62 

2072. Правилник за начинот за пресмету-
вање на наградата за извршената ра-
бота и надоместокот за реално по-
требните трошоци ...............................  88/14 

2167. Листа на земјоделски производи  со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ полуго-

дие од 2013 година (нула-царинска 
стапка во рамки на квоти) ..................  91/51 

2168. Листа на земјоделски производи со 
потекло од заедницата  за  увоз во  
Република Македонија во второ  по-
лугодие од 2013 година (концесии во 
рамки на квоти) ...................................  91/52 

2169. Листа на риба и рибини производи  
со потекло од заедницата за увоз во 
Република Македонија во второ по-
лугодие од 2013 година (нула-царин-
ска стапка во рамки на квоти) ............  91/52 

2170. Листа на производи  со потекло од 
заедницата за увоз во Република Ма-

кедонија во второ полугодие од 2013 
година (нула-царинска стапка во рам-
ки на квоти) .........................................  91/53 

2171. Листа на царински стапки за произ-
води  со потекло од заедницата за 
увоз во Република Македонија во 
второ полугодие од 2013 година (кон-

цесија во рамки на квоти) ...................  91/53 

2172. Листа на производи со потекло од за-

едницата за увоз во Република Маке-

донија во второ полугодие од 2013 

година по спогодбата за доделување 

на взаемни трговски повластици за 

некои вина ...........................................  91/53 

2173. Листа на земјоделски и прехранбени 

производи по потекло од Република 

Молдова кои се увезуваат во Репуб-

лика Македонија без плаќање на ца-

рина во рамките на годишни квоти за 

второ полугодие од 2013 година ........  91/54 

2174. Листа на стоки на царински квоти по 

потекло од Република Турција кои се 

увезуваат во Република Македонија 

за второ полугодие од 2013 година ....  91/54 

2175. Листа на стоки на царински квоти по 

потекло од  Украина кои се увезуваат 

во Република Македонија за второ 

полугодие од  2013 година ..................  91/54 

2176. Листа на тарифни концесии дадени 

од Република Македонија на Швај-

царската конфедерација за второ  по-

лугодие од 2013 година .......................  91/55 

2177. Листа на тарифни концесии за земјо-

делски производи што потекнуваат 

од Норвешка за второ полугодие од 

2013 година ..........................................  91/56 

2262. Правилник за енергетска контро-

ла
(*)

...................................................... 94/2 

2263. Правилник за енергетски карактери-

стики на зградите
(*)

.............................. 94/229 

2407. Правилник  за формата и содржина-

та на образецот на барањето за доде-

лување на идентификациска ознака 

(број на шасија)  и формата и сод-

ржината на водење на евиденцијата 

за издадени одобренија и на начинот 

и постапката за обележување и по-

ништување на идентификациските 

ознаки на шасијата и/или моторот на 

возилото ................................................  101/2 

3240. Правилник за изменување  на Пра-

вилникот за определување на катего-

риите и видовите  мерила за кои е за-

должителна верификацијата,  постап-

ките за верификација,  роковите на 

периодичната верификација, како и 

категориите и видовите мерила за 

кои може да се добие овластување за 

верификација ........................................  132/70 

3274. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на регистарот на 

категоризирани автокампови ..............  134/37 

3359. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за  единечно одобрување на 

возило ...................................................  138/19 

3729. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за техничките прописи за 

изградба, одржување и безбедно фун-

кционирање на гасоводни системи од 

полиетиленски цевки за работен при-

тисок до 10 BAR ..................................  157/38 

3845. Правилник за висината на трошоци-

те во постапката  за возила  кои се ед-

наш одобрени,  а на кои се  извршени  

преправки или поправки .....................  161/39 
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3846. Правилник за висината на трошоци-

те за единечно одобрување на возило 

од страна на техничките служби .......  161/44 

   

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  

И ВОДОСТОПАНСТВО 

   

Рег. бр.  Бр./стр. 

16. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за поблиските критериуми 

за избор на најповолен понудувач на 

земјоделско земјиште во државна 

сопсвеност кое може да се даде во за-

куп и определување на големината на 

површината на земјоделското зем-

јиште 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 Езе-

ро” за период 2011-2016 .....................  18/2 

676. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за минималните услови за 

квалитет, својства и класирање на 

житата и оризот ...................................  19/18 

737. Правилник за методите и постапки-

те за мерење на својствата и прогно-

зирање на генетската вредност на до-

битокот (*) ...........................................  23/152 

777. Наредба за спроведување на Меѓуна-

родниот стандард за упатства за прог-

рамите за уништување на штетни ор-

ганизми бр. 9 .......................................  25/21 

797. Правилник за изменување и допол-

нување 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 земјодел-

ството и потребната документација ..  26/51 

798. Наредба за спроведување на Меѓуна-

родниот стандард за упатства за над-

зор бр. 6 ................................................  26/51 

799. Наредба за спроведување на меѓуна-

родниот стандард за микропропа-

гација на материјалот од компир кој е 

слободен од штетни организми и ми-

никртоли наменети за меѓународна 

трговија бр. 33 .....................................  26/57 

936. Правилник за содржината и Методо-

логијата за подготовка на стратегиите 

за локален развој на рурални средини 

и начинот за нивно одобрување (*)..... 40/3 

937. Правилник за поблиските услови за 

запишување во евиденцијата на ло-

калната акциона група, постапката за 

упис, потребната документација и на-

чинот на водење на евиденцијатa (*)  40/14 

938. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за видот на 

податоците за планираните количини 

за откуп на земјоделски производи и 

за реализиран откуп за претходната 

година, начинот на доставување, фор-

мата и образецот за доставување .......  40/15 

939. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за  поблиски-

те услови кои треба да ги исполнува-

ат откупувачите на земјоделски про-

изводи и поблиските услови кои тре-

ба да ги исполнуваат откупните места 

на земјоделски производи  ..................  40/18 

940. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за поблиските услови за 

упис во регистарот на увозници на 

одделни земјоделски производи .........  40/19 

941. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за образецот 

на барањето за упис во регистарот на 

откупувачи и регистарот на увозници 

на одделни земјоделски производи и 

потребната придружна документаци-

ја ............................................................  40/19 

979. Правилник за Листа на посебни ми-

нимални услови за добра земјоделска 

пракса и заштита на животната сре-

дина .......................................................  43/4 

989. Правилник за поблиските услови за 

барањето за упис на другите произво-

ди за заштита на растенијата во реги-

старот и содржината на регистарот....  44/8 

1182. Наредба за спроведување на меѓуна-

родниот стандард за методи за зема-

ње на примероци од пратки бр. 31 .....  52/2 

1219. Правилник за формата и содржината 

на извештајот за исполнети фи-

нансиски обврски за купено винско 

грозје во претходната година .............  54/84 

1272. Правилник за квалитет, големина и 

тежина, како и начин на декларирање 

на рибата која е наменета за ставање 

во промет ..............................................  57/6 

1273. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за дозволе-

ните риболовни средства и нивната 

употреба за вршење стопански и рек-

реативен риболов .................................  57/7 

1274. Правилник за изменување  на Пра-

вилникот за големината на рибите 

под која не смеат да се ловат за сто-

пански и рекреативен риболов ...........  57/8 

1275. Риболовна основа за изменување и 

дополнување на Риболовната основа 

за риболовна вода „Охридско Езеро” 

за период 2011-2016 година ................  57/8 

1276. Риболовна основа за изменување и 

дополнување на Риболовната основа 

за риболовна вода „Дојранско Езеро” 

за период 2011-2016 ............................  57/9 
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1334. Правилник за поблиските услови за 

вршење на одделна јавна услуга 

спроведување на  мерки и активности 

за спроведување на матичното книго-

водство, утврдување на генетскиот 

квалитет и приносот во сточарството  60/42 

1335. Правилник за начинот на пријавува-

ње во Регистарот и бришење од реги-

старот на производители на вино, 

потребната документација, како и 

формата, содржината и начинот на 

водење на Регистарот .........................  60/42 

1336. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на регистарот на 

увозници на вино, формата и содржи-

ната на образецот на барањето за за-

пишување во Регистарот на увозници 

на вино како и потребната докумен-

тација за упис во Регистарот на увоз-

ници на вино ........................................  60/45 

1426. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за овласту-

вање за вршење на јавни услуги од 

областа на сточарството, потребната 

документација, како формата и сод-

ржината на барањето заради недоне-

сување на решение за давање на ов-

ластување 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 ус-

луги од областа на сточарството .......  67/64 

1796. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето заради до-

бивање на решение за ставање на ви-

ното во промет  ...................................  79/151 

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  .........................  79/153 

1798. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за из-

давање на придружен документ за из-

воз на вино, производи од винско 

грозје и производи од вино ................  79/154 

1799. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето заради до-

бивање на уверение за физичко-хе-

миска анализа на виното од увоз и на-

чинот и постапката за земање и чува-

ње на мостри заради издавање на уве-

рение за физичко-хемиска анализа на 

виното ..................................................  79/156 

1806. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за поблиски-

те критериуми за избор на корисници 

по мерките зa рурален развој............... 80/3 

1807. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за поблиски-

те дополнителни услови за поддрш-

ката од мерките за рурален развој, 

прифатливите трошоци и висината на 

поддршката за прифатливите трошо-

ци по корисник за поединечна мер-

ка......................................................... 80/4 

1808. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за видот на 

активностите кои се предмет на под-

дршка, условите за финансирање, де-

финирање на корисниците, општите и 

посебни услови за доделување на 

поддршката, детален преглед на при-

фатливи трошоци и начинот и прави-

лата за визуелен идентитет на актив-

ностите.................................................. 80/7 

1959. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот на означување 

на јајцата наменети за пазар и јајцата 

наменети за инкубација, ознаките и 

употребата на ознаките .......................  85/6 

2178. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на регистарот  

на земјоделски задруги .......................  91/56 

2179. Правилник за формата  и содржина-

та на барaњето за упис во регистарот 

на земјоделски задруги .......................  91/58 

2180. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење  на евиденцијата 

во земјоделски задруги .......................  91/60 

2300. Правилник за форматa  и содржина-

та на декларацијата и поблиските ус-

лови за означувањата на ѓубрињата 

(*) ..........................................................  95/30 

2426. Правилник  за критериуми за стопа-

нисување со шумите во приватна 

сопственост за кои не се изработува 

посебен план или програма како и 

формата и содржината на евиденцис-

киот картон за приватни шуми за се-

која катастарска парцела посебно ......  102/3 

2427. Правилник за формата, содржината 

и начинот на пополнување на месеч-

ните извештаи, приемниците за сеча 

и приемниците за дотур за секој од-

дел/пододдел од шумскостопанската 

единица, односно за секоја катастар-

ска парцела посебно ............................  102/10 

2428. Правилник за местото на поставу-

вање, начинот на поставување, фор-

мата и содржината на барањето како 

и формата и содржината на одобре-

нието за поставување на пчелни се-

мејства во шума ...................................  102/20 
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2429. Правилник за видот на ознаката за 

сеча, видот на шумскиот жиг за озна-

ка за сеча, начинот  на вршење на оз-

наката 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 сопстве-

ност.......................................................  102/23 

2430. Правилник за формата и содржината 

на регистарот на заверени шумски 

жигови за ознака за сеча и шумски 

жигови за жигосување на дрво и дрв-

ни сортименти како и начинот на не-

говото водење ......................................  102/28 

2431. Правилник за начинот на обезбеду-

вање за сопствени потреби со огрев-

но дрво на физички лица од државна 

шума, формата и содржината на об-

разецот за сеча во државна шума од 

страна на физички лица за сопствени 

потреби ................................................  102/30 

2432. Правилник за формата и содржината 

на барањето до органот на државната 

управа надлежен за работите од об-

ласта 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, содржина-

та и начинот на водење на регистар 

на правни лица кои вршат промет на 

дрво и дрвни сортименти ...................  102/32 

2433. Правилник за висината на надомес-

токот за добивање на лиценцата за 

извршување на стручни работи на 

шуми во приватна сопственост, фор-

мата и содржината на барањето за из-

давање на лиценцата, формата и сод-

ржината на образецот на лиценцата 

како и формата, содржината и начи-

нот на водење на регистарот на ли-

ценци за вршење на стручни работи 

во шумарството ...................................  102/38 

2434. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за видот и начинот на жиго-

сување, начинот на издавање на ис-

пратница, пуштање во промет на исе-

чено дрво, формата и содржината на 

регистарот на издадени и заверени 

испратници, формата и содржината 

на испратниците, формата и содржи-

ната на барањето за издавање на ис-

пратница и висината на надоместокот 

за издадени испратници .....................  102/44 

2435. Правилник  за видот на сеча и сод-

ржината на обрасците за барање за 

сеча, одобрение за сеча и евиденција 

на сечата за површини помали од 100 

ха кои се во приватна сопственост, 

како и формата и содржината на об-

разецот за сеча .....................................  102/46 

2487. Правилник за начинот и висината на 

надоместокот за издавање на офици-

јални етикети ........................................  103/19 

2694. Правилник за формата и содржината 

на барањето за издавање на контрол-

ната марка, формата и содржината на 

контролната марка, начинот на нејзи-

ното издавање, формата, содржината 

и начинот на водењето на евиденци-

јата за издадени и искористени кон-

тролни марки за означување на браш-

ното кое се става во промет ................  111/2 

2702. Правилник за начинот на спроведу-

вање на здравствен преглед и начи-

нот на земање на примероци на се-

менски и меркантилен компир над 

кој се врши фитосанитарен мони-

торнг  ....................................................  113/2 

2703. Правилник за начинот на спроведу-

вање на здравствен преглед и начи-

нот на земање на примероци  на гра-

динарски култури на отворено и во 

затворен простор над кои се врши 

фитосанитарен мониторинг 113/9 

2704. Правилник за начинот на спроведу-

вање на здравствен преглед и начи-

нот на земање на примероци на 

овошни видови и виновата лоза над 

кои се врши фитосанитарен монито-

ринг  ......................................................  113/25 

2743. Правилник за потребната докумен-

тација за докажување на исполнето-

ста на условите за повторен упис во 

регистарот на производители на вино 115/14 

3263. Наредба за спроведување на меѓуна-

родниот стандард за рамка за анализа 

на ризик од штетни организми бр. 2 ..  133/20 

3273. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за издавање на контролната 

марка, формата и содржината на кон-

тролната марка, начинот на нејзиното 

издавање, формата, содржината и на-

чинот на водењето на евиденцијата за 

издадени и искористени контролни 

марки за означување на брашното кое 

се става во промет……………........... 134/37 

3293. Наредба за спроведување на меѓуна-

родниот стандард за употреба на ин-

тегрирани мерки за системски прис-

тап при управување со ризикот од  

штетни организми бр. 14 .....................  136/4 
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3360. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за  поблиски-

те услови кои треба да ги исполнува-

ат откупувачите на земјоделски про-

изводи и поблиските услови кои тре-

ба да ги исполнуваат откупните места 

на земјоделски производи ..................  138/19 

3361. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за образецот на барањето за 

упис во регистарот на откупувачи и 

регистарот на увозници на одделни 

земјоделски производи и потребната 

придружна документација .................  138/19 

3452. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за поблиски-

те услови за упис во регистарот на 

увозници на одделни земјоделски 

производи............................................. 143/18 

3500. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за пренесу-

вање на корисничко право со склучу-

вање на договор со непосредна спо-
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ње на видеоснимките ..........................  77/62 

1741. Правилник за видот, начинот на воде-

ње и содржината на записникот за од-

ржан лекарски колегиум и за начинот и 

времетраењето на чување на записни-

кот за одржан лекарски колегиум..... 77/63 

1984. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за поблиските критериуми, 

висината и начинот на исплата на па-

ричната награда на здравствените ра-

ботници и здравствените соработни-

ци вработени во јавните здравствени 

установи ...............................................  86/5 

2181. Правилник за потребниот простор, 

опрема и стручен кадар за основање, 

почнување со работа и вршење на 

здравствена дејност во здравствени 

установи  ..............................................  91/62 

2409. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за  поблиски-

те услови по однос на просторот, оп-

ремата и кадарот, начинот и сред-

ствата за вршење на дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација ..............  101/15 

2791. Решение за дополнување на Решени-

ето за определување на здравствени 

установи во кои ќе се врши лекарски 

преглед на физичко лице заради утвр-

дување на здравствената способност 

за поседување и носење на оружје ....  116/32 

2911. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за специјализациите и супс-

пецијализациите на здравствените ра-

ботници и здравствените соработни-

ци со високо образование ...................  121/56 

2935. Одлука од Министерството за здрав-

ство .......................................................  122/100 

3294. Правилник за  начинот и постапката 

за утврдување на присутноста на ал-

кохол и/или други психотропни суп-

станции  во организмот на другите 

железнички работници ........................  136/9 

3295. Правилник за  формата и содржина-

та на образецот  на барањето за ут-

врдување на здравствената способ-

ност, начинот на утврдување и про-

верките и роковите за редовен и вон-

реден здравствен преглед на другите 

железнички работници ........................  136/10 

3296. Правилник за  формата и содржина-

та на образецот  на барањето за ут-

врдување на физичката и психолош-

ката способност, начинот на нивното 

утврдување, проверките и  роковите 

за редовен и вонреден преглед  на ма-

шиновозач ............................................  136/18 

4088. Правилник за престанување на ва-

жењето на Правилникот за клинички-

те прегледи и другите соодветни до-

полнителни испитувања за утврдува-

ње на смртта кај лицето од кое можат 

да се земаат делови од телото за  пре-

садување заради лекување и за поб-

лиските услови кои мораат да ги ис-

полнуваат членовите на комисијата 

за утврдување на смртта .....................  168/38 

4089. Правилник за престанување на ва-

жењето на Правилникот за условите 

по однос на просторот, опремата и 

кадарот што треба да ги исполнуваат 

здравствените установи што земаат, 

обработуваат, испитуваат совпаѓање 

на ткива, чуваат, разменуваат и пре-

садуваат делови од човековото тело 

заради лекување и за посебната еви-

денција што тие треба да ја водат ......  168/38 

4244. Правилник за својствата на суп-

станцијата за која може да се употре-

би алтернативното хемиско име и 

содржината на барањето за употреба 

на алтернативното хемиско име  ........  172/90 

4260. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  аку-

тен простатитис..................................... 173/3 

4261. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  хе-

матоспермија.................................. 173/6 

4262. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  хро-

ничен простатитис......................  173/9 

4263. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  кал-

кулоза на уринарниот тракт  173/12 

4264. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  кар-

цином на простата ...............................  173/17 
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4265. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  ка-

тетеризација на  мочниот меур и суп-

рапубична цистостомија .....................  173/25 

4266. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  ре-

тенција на урина ..................................  173/30 

4267. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  ури-

нарна инконтиненција кај жена .........  173/33 

4268. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  зго-

лемен скротум или палпабилна маса 

во скротумот ........................................  173/39 

4269. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  хе-

матурија ...............................................  173/43 

4270. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при 

baker-ова циста ....................................  173/48 

4271. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при бол-

ка во колкот кај децата .......................  173/51 

4272. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при дете 

кое накривнува или одбива да оди ....  173/57 

4273. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при 

HALLUX VALGUS .............................  173/61 

4274. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при исле-

дувања на синовијална течност .........  173/64 

4275. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при ком-

плексен регионален болен синдром 

(рефлексна симпатичка дистрофија), 

MORBUS SUDECK .............................  173/67 

4276. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при кос-

кени тумори .........................................  173/70 

4277. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при 

проблеми со ’рбетот кај деца и кај 

адолесценти .........................................  173/74 

4278. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази за  рано 

препознавање на компликации по за-

мена со вештачки зглоб ......................  173/78 

4279. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  раз-

војно заболување на колкот ...............  173/83 

4280. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  ган-

глион ....................................................  173/86 

4281. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при акни  173/89 

4282. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  ак-

тинична (соларна) кератоза ................  173/92 

4283. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  

алерген-специфична имунотерапија .  173/95 

4284. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  дер-

матомикози ...........................................  173/100 

4285. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  при-

мена на дијагностички тестови во 

дерматологијата ...................................  173/107 

4286. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  го-

нореја ....................................................  173/111 

4287. Упатство за педијатријата за практи-

кување на медицина заснована на до-

кази при хередитарен ангиоедем и ан-

гиоедем, предизвикан од аке инхиби-

тори .......................................................  173/115 

4288. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази  од об-

ласта на дерматовенерологијата и на 

инфектологијата  при  херпес зостер .  173/120 

4289. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  хро-

нични булозни болести .......................  173/120 

4290. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  по-

ставување на индикации и техники за 

биопсија на кожата ..............................  173/124 

4291. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  ин-

фекција со хуман папилома вирус .....  173/128 

4292. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  не-

вуси и кожен карцином (базоцелула-

рен и сквамоцелуларен)  .....................  173/131 

4293. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  опа-

ѓање на косата ......................................  173/136 

4294. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  па-

ронихија и враснат нокот ....................  173/140 

4295. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  пи-

тиријазис верзиколор ..........................  173/146 

4296. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  псо-

ријаза ....................................................  173/149 

4297. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  ро-

зацеа ......................................................  173/156 

4298. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  

шуга ......................................................  173/159 

4299. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при трет-

ман на атописки дерматитис ...............  173/162 

4300. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  

вошливост на главата и пубични 

вошки ....................................................  173/165 

4301. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  вул-

вовагинитис ..........................................  173/168 
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МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

   

Рег. бр.  Бр./стр. 

738. Правилник за посебните критериу-

ми за финансирање на творечките 

дејности ................................................  23/156 

1159. Правилник за начинот на финанси-

рањето на организација на научни со-

бири  и учество на домашни научни 

истражувачи на меѓународни научни 

собири и студиски престои во стран-

ство .......................................................  51/5 

1320. Правилник за формата и содржината 

на потврдата за позитивна процена на 

карактеристиките на приправникот за 

подобност со работата со деца и адо-

лесценти во воспитно-образовната 

дејност во средните училишта ...........  59/29 

1321. Правилник за формата и содржината 

на потврдата за позитивна процена на 

карактеристиките на приправникот за 

подобност со работата со деца и адо-

лесценти во воспитно-образовната 

дејност во основните училишта .........   59/30 

1354. Правилник за начинот на проверува-

ње на објективноста на наставникот 

при оценувањето на постигањата на 

успехот на учениците по наставните 

предмети со кои учениците се стек-

нуваат со вештини, односно по на-

ставните предмети за кои не може да 

се врши екстерно проверување на по-

стигањата на успехот на учениците 

во основните училишта ......................  62/2 

1355. Правилник за начинот на проверува-

ње на објективноста на наставникот 

при оценувањето на постигањата на 

успехот на учениците по наставните 

предмети со кои учениците се стек-

нуваат со вештини, односно по на-

ставните предмети за кои не може да 

се врши екстерно проверување на по-

стигањата на успехот на учениците 

во јавните средни училишта ..............  62/8 

1356. Правилник за начинот на изготвува-

ње на збирниот извештај со резултати 

од спроведеното екстерно проверува-

ње на постигањата на успехот на уче-

ниците во средното училиште, како и 

начинот на утврдувањето на процен-

тот на најголеми, односно најмали от-

стапувања од добиените показатели. 62/20 

1357. Правилник за начинот на изготвува-

ње на збирниот извештај со резултати 

од спроведеното екстерно проверува-

ње на постигањата на успехот на уче-

ниците во основното училиште, како 

и начинот на утврдувањето на про-

центот на најголеми, односно најма-

ли отстапувања од добиените показа-

тели.......................................................  62/23 

1358. Правилник за начинот на формира-

ње и работење на училишната коми-

сија, тајноста на материјалот за ек-

стерно проверување, начинот на про-

верување на тестовите од училишна-

та комисија, како и формата и содр-

жината на извештајот од екстерното 

проверување на учениците во основ-

ните училишта .....................................  62/26 

1359. Правилник за начинот на формира-

ње и работење на училишната коми-

сија, тајноста на материјалот за ек-

стерно проверување, начинот  на про-

верување на тестовите од училишна-

та комисија, како и формата и содр-

жината на извештајот од екстерното 

проверување на учениците во средни-

те училишта ..........................................  62/29 

1389. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за начинот и постапката за 

финансирање, создавање и усовршува-

ње на научно–истражувачките кадри 64/3 

1401. Правилник за начинот и постапката 

за водење на базата на податоци за 

високообразовната дејност .................  65/5 

1427. Упатство за критериумите за начи-

нот на обезбедување и оценување на 

квалитетот на високообразовните ус-

танови и на академскиот кадар во Ре-

публика Македонија ............................  67/67 

1800. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот 

на проверување на објективноста на 

наставникот при оценување на пости-

гањата на успехот на учениците по 

наставните предмети со кои ученици-

те се стекнуваат со вештини, односно 

по наставните предмети за кои не мо-

же да се врши екстерно проверување 

на постигањата на  успехот на учени-

ците во основните училишта ..............  79/159 

1801. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот 

на проверување на објективноста на 

наставникот при оценување на пости-

гањата на успехот на учениците по 

наставните предмети со кои ученици-

те се стекнуваат со вештини, односно 

по наставните предмети за кои не мо-

же да се врши екстерно проверување 

на постигањата на  успехот на учени-

ците во јавните средни училишта ......  79/160 

2093. Правилник за начинот на прием на 

студентите во државните студентски 

домови ..................................................  89/8 

2135. Правилник за критериумите, начи-

нот на работа на автошколите, на-

ставниот план и програма за обука, 

стручниот кадар, опремата со која 

треба да располагаат, како и евиден-

циите што треба да ги водат автошко-

лите за оспособување на кандидати за 

возачи ...................................................  90/3 
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2365. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот и  постапката за 
финансирање, создавање и усовршува-
ње на научно-истражувачките кадри. 98/9 

2366. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на прием на сту-
дентите во државните студентски до-

мови.......................................... 98/9 

2367. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на верификација на средното учили-
ште и за начинот на водењето на ре-
гистрите ...............................................  98/9 

2685. Правилник за начинот на верифика-

цијата на студентскиот дом, како и 
формата, содржината и начинот на 
водење на Регистарот на студентски-
те домови основани на територија на 
Република Македонија .......................  110/16 

2744. Правилник за начинот на верифика-
ција на установите и институциите  

за образование на возрасните ............  115/15 

2791. Решение за дополнување на Решени-
ето за определување на здравствени 
установи во кои ќе се врши лекарски 
преглед на физичко лице заради утвр-
дување на здравствената способност 
за поседување и носење на оружје ....  116/32 

2850. Календар за организација на учебна-
та 2013/2014 година во основните 
училишта .............................................  119/61 

2851. Календар за организација на учебна-

та 2013/2014 година во јавните сред-

ни училишта ........................................  119/61 

3086. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот и 

постапката за финансирање на науч-

но-истражувачки проекти односно 

програми ..............................................  129/4 

3553. Правилник за поблиските критериу-

ми и надлежности на одборите за со-

работка и доверба со јавноста ............  148/116 

3554. Правилник за содржината, формата 

и начинот на водење на регистарот на 

ментори на магистерски и докторски 

трудови ................................................  148/117 

3761. Програма за советување на ученици 

во средни училишта..................... 160/139 

3762. Програма за советување на ученици 

во основни училишта ..........................  160/150 

4090. Правилник за формата и содржината 

на поканата за едукација, начинот на 

спроведување на едукацијата, како и 

начинот на водење на евиденција за 

спроведената едукација ......................  168/39 

4091. Правилник за формата и содржината 

на поканата за едукација, начинот на 

спроведување на едукацијата, како и 

начинот на водење на евиденција за 

спроведената едукација ......................  168/42 

4126. Правилник за начинот на доделува-

ње на студентските стипендии за 

странски државјани кои се од интерес 

за Република Македонија ...................  169/71 

4127. Правилник за видот на студентските 
стипендии и начинот на доделување 
на студентските стипендии на сту-
денти кои студираат во странство ......  169/72 

4128. Правилник за видот на студентските 
стипендии и начинот на доделување 
на студентските стипендии на сту-

дентите кои студираат во Република 
Македонија ...........................................  169/72 

4414. Правилник за формата и содржината 
на образецот на легитимацијата на 
државниот просветен инспектор и ов-
ластениот просветен инспектор и на-
чинот на нејзиното издавање и одзе-

мање ......................................................  182/3 

4415. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на водењето, 
формата и содржината на педагошка-
та евиденција и документација во 
средните училишта ..............................  182/7 

4525. Календар за изменување на календа-

рот за организација на учебната 
2013/2014 година во јавните средни 
училишта ..............................................  185/91 

4587. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на формирање и работење на учи-
лишната комисија, тајноста на мате-

ријалот за екстерното проверување, 
начинот на проверување на тестовите 
од училишната комисија, како и фор-
мата и содржината на извештајот од 
екстерното проверување на ученици-
те во основните училишта ..................  186/13 

4588. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 

на формирање и работење на учи-
лишната комисија, тајноста на мате-
ријалот за екстерното проверување; 
начинот на проверување на тестовите 
од училишната комисија, како и фор-
мата и содржината на извештајот од 
екстерното проверување на ученици-

те во средните училишта.....................  186/13 

4638. Правилник за начинот на  проверу-
вање на објективноста на наставни-
кот при оценувањето на постигањата 
на успехот на учениците по наставни-
те предмети со кои учениците се 
стекнуваат со вештини, односно по 

наставните предмети за кои не може 
да се врши екстерно проверување на 
постигањата на успехот на учениците 
во јавните средни училишта............... 187/113 

   

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

17. Правилник за организацијата, соста-

вот и начинот на работа на Комисија-

та за ревизија на наод, оцена и мисле-

ње за утврдување на инвалидност, од-

носно неспособност за работа ............  2/6 
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289. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец декември 

2012 година............................................ 8/8 

500. Програма за интеграција на лицата 

на кои им е признаено правото на 

азил во Република Македонија  за 

2013 година ..........................................  13/79 

599. Правилник за критериумите за из-

бор на згрижувачко семејство, видот 

и бројот на корисниците кои можат 

да се сместат во едно згрижувачко се-

мејство и видот и обемот на услугите 

од социјална заштита што му се обез-

бедуваат на сместеното лице .............  15/80 

646. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на регистар на 

агенциитe за вршење на посредување 

за вработување со наплата во земјата 

и во странство......................................  17/267 

778. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата, содржината и 

начинот на водење на регистар на 

агенциитe за вршење на посредување 

за вработување со наплата во земјата 

и во странство......................................  25/31 

820. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец јануари 

2013 година во однос на декември 

2012 година ..........................................  27/32 

942. Правилник за начинот за остварува-

ње на правото на мобилност или сле-

пило, потребната документација, со-

ставот на првостепената и второсте-

пената комисија за давање на наод и 

мислење за потребата за остварување 

на ова право, формата и содржината 

на наодот и мислењето и водењето на 

евиденција за издадените наоди.......... 40/24 

943. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за  оствару-

вање право на отпишување на камати 

на достасани обврски  по основ на 

придонеси од задолжително пензиско 

и инвалидско осигурување кои наста-

нале заклучно со декември 2008 го-

дина ......................................................  40/31 

949. Објава за стапката на трошоците на 

живот за месец февруари 2013 годи-

на, во однос на месец јануари 2013 

година...................................................  40/40 

998. Објава за висината на минималната 

плата во Република Македонија за 

2013 година ..........................................  44/40 

1084. Правилник за начинот и документа-

цијата за остварување на правото на 

надоместок на плата за скратено ра-

ботно време поради нега на дете со 

телесни или ментални пречки во раз-

војот .....................................................  49/25 

1160. Решение за давање согласност на 

Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-

тар за социјална работа Кавадарци ...  51/6 

1183. Решение за давање согласност на 

Статутарна одлука за измени и до-

полнувања на Статутот на ЈУ Дом за 

доенчиња и мали деца - Битола ..........  52/27 

1214. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец март 2013 

година..................................................... 53/79 

1220. Правилник за начинот на утврдува-

ње на состојбата на приходите, имо-

тот и имотните права на домаќин-

ството, определувањето на носителот 

на правото и потребната до-

кументација за остварување и кори-

стење на правото на социјална па-

рична помош ........................................  54/86 

1221. Решение за давање согласност на 

Статутарна одлука за изменување и 

дополнување на Статутот на ЈУ Ме-

ѓуопштински центар за социјална ра-

бота Куманово .....................................  54/91 

1258. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за начинот на утврдување 

на состојбата на приходите, имотот, 

имотните права и потребната доку-

ментација за остварување на правото 

на парична помош на лице кое до 18 

години возраст имало статус на дете 

без родители и родителска грижа ......  56/96 

1259. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за начинот на остварување 

на правото на парична помош за со-

цијално домување за лице кое до 18-

годишна возраст имало статус на де-

те без родители и родителска грижа, 

односно и по престанување на стара-

телството, а најмногу до 26-годишна 

возраст ..................................................  56/100 

1304. Правилник за начинот на остварува-

ње на правото на еднократна парична 

помош и потребната документација 

за остварување на ова право ...............  58/45 

1305. Правилник за начинот на утврдува-

ње на состојбата на приходите, имо-

тот и имотните права и потребната 

документација за остварување на 

правото на постојана парична помош, 

составот и начинот на работата на 

стручната комисија и второстепената 

комисија легитимацијата на стручни-

те лица, начинот на водење на еви-

денција на издадените наоди и фор-

мата и содржината на образецот за 

давање на наод, оценка и мислење за 

неспособноста за работа .....................  58/49 

1344. Правилник за  изменување и допол-

нување на Правилникот за водење на 

евиденција на посвоените лица и за 

определување на документи за посво-

јувањето................................................. 61/2 
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1345. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на евиденција 

на корисниците на услугите како и на 

дадените услуги на Агенција за дава-

ње услуги за чување и нега на деца од 

предучилишна возраст.......................... 61/8 

1346. Правилник за формата и содржината 

на образецот, начинот на издавање, 

употреба и одземање на службената 

легитимација и евиденцијата на изда-

дените и одземените службени леги-

тимации на инспектори за вршење 

надзор..................................................... 61/13 

1347. Правилник за  начинот на стручно 

усовршување на вработените во уста-

новите за деца........................................ 61/15 

1348. Правилник за начинот на давање на 

услугите на јавната детска градинка 

во други просторни услови.................. 61/16 

1349. Правилник за поблиските услови и 

начинот на вршење на работите на 

Агенцијата за давање услуги за чува-

ње и нега на деца од предучилишна 

возраст.................................................... 61/16 

1350. Правилник за начинот на работа и 

обезбедување на услови за остварува-

ње на педагошко - методската прак-

тика на студентите од соодветните 

студии за предучилишно воспитание 

и други соодветни факултети во јав-

ните установи за деца........................... 61/17 

1351. Правилник за формата и содржината 

на службената легитимација на лица 

ангажирани  на повик од Агенција за 

давање услуги за чување и нега на де-

ца од предучилишна возраст................ 61/18 

1352. Правилник за формата и содржината 

на барањето за донесување на реше-

ние од директорот на Центарот за со-

цијална работа....................................... 61/20 

1353. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на Централниот 

регистар на установи за деца, регис-

тарот на јавните установи за деца ос-

новани од општината и општината во 

Градот Скопје, регистарoт на агенции 

за давање услуги за чување и нега на 

деца од предучилишна возраст и ре-

гистарот на физички лица кои самос-

тојно вршат одредени работи од деј-

носта згрижување и воспитание на 

деца како професионална дејност....... 61/22 

1360. Правилник за поблиските критериу-

ми за формирање и работа на совету-

валиштето за деца и родители во јав-

на детска градинка/јавен центар за 

ран детски развој .................................  62/32 

1361. Правилник за формата и содржината 

на образецот на службената легити-

мација на овластено лице, начинот на 

нејзиното издавање, употреба, одзе-

мање и евиденција на издадените и 

одземените легитимации  на овласте-

ни лица  на општините, на општините 

во Градот Скопје, односно  на Градот 

Скопје за вршење на инспекциски 

надзор ...................................................  62/33 

1362. Правилник за формата и содржината 

на поканата за едукација, начинот на 

спроведување на едукацијата и начи-

нот на водење на евиденцијата за 

спроведената едукација .......................  62/35 

1363. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на евиденцијата 

на корисниците и дадените услуги од 

страна на физичко лице кое самостој-

но врши одредени работи од дејноста 

згрижување и воспитание на деца ка-

ко професионална дејност ..................  62/39 

1364. Правилник за поблиските услови, 

критериуми и начинот за остварува-

ње на правата за заштита на децата ...  62/44 

1365. Правилник за поблиските услови, 

критериуми и начинот на вршење на 

одредени работи од дејноста згрижу-

вање и воспитание на деца од преду-

чилишна возраст како професионална 

дејност на физички лица .....................  62/46 

1366. Правилник за начинот на издавање, 

продолжување, обновување и одзема-

ње на лиценцата за работа на дирек-

тори на установи за деца, стручни ра-

ботници, стручни соработници, вос-

питувачи и негователи во системот за 

згрижување и воспитание на деца од 

предучилишна возраст, начинот на 

спроведување на обуките, како и за 

формата и содржината на образецот 

на лиценцата за работа........................ 62/47 

1367. Правилник за начинот на водење на 

евиденцијата и документацијата и за 

содржината и формата на евиденција-

та и документацијата за правата за 

заштита на децата.................................. 62/50 

1390. Решение за давање согласност на 

статутарна Одлука за дополнување на 

Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-

тар за социјална работа-Велес ............  64/3 

1391. Решение за давање согласност на 

Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-

тар за социјална работа на Град 

Скопје.................................................. 64/3 

1392. Решение за давање согласност на 

Статутарна одлука за изменување и 

дополнување на Статутот на ЈУ Ме-

ѓуопштински центар за социјална ра-

бота-Кочани .........................................  64/4 
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1393. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на регистарот на 
издадени, обновени, продолжени и 
одземени лиценци за работа ..............  64/4 

1518. Правилник за формата и содржината 
на обрасците на барањата и потребна-
та документација за остварување на 

правата за заштита на децата .............  70/78 

1598. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита ...............................  74/13 

1599. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-

женија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита ...............................  74/14 

1600. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита ...............................  74/14 

1601. Решение за впишување на здружени-

ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита ...............................  74/15 

1602. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита ...............................  74/15 

1603. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита ...............................  74/16 

1604. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита ...............................  74/17 

1614. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита............................... 75/2 

1634. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец април 2013 
година...................................................  76/28 

1802. Правилник за минималните барања 
за безбедност и здравје при работа на 
вработените на рибарски бродови .....  79/161 

1842. Решение за давање согласност на 
Статутарна одлука за дополнување на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Гевгелија .....  82/42 

1843. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Струмица .....  82/42 

1960. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Прилеп .........  85/6 

1961. Решение за давање согласност на 

Статутот на ЈУ Центар за социјална 
работа Пробиштип ..............................  85/7 

2016. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на педагошката 
документација и евиденција во дет-
ска градинка и центар за ран детски 
развој ....................................................  87/38 

2017. Правилник за индикаторите за вред-

нување на успехот на планираните 

активности од развојниот план на 

установите за згрижување и воспита-

ние на деца од предучилишна возраст 87/85 

2055. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец мај 2013 го-

дина .......................................................  87/112 

2073. Правилник за начинот на водењето 

на евиденцијата,како и содржината и 

формата  на евиденцијата во установа 

за деца ...................................................  88/15 

2225. Решение за давање согласност на 

Статутарна одлука за дополнување на 

Статутот на  ЈУ Меѓуопштински цен-

тар за социјална работа Битола ..........  92/11 

2423. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец јуни 2013 

година................................................ 101/32 

2792. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец јули  2013 

година ...................................................  116/32 

2797. Правилник за нормативи и стандар-

ди за простор, опрема, стручни кадри 

и средства потребни за основање и 

започнување со работа на Центар за 

социјална рехабилитација на лица 

кои употребуваат, односно злоупо-

требуваат дрога и други психотропни 

супстанции и прекурзори и поблиски 

услови за начинот на остварување и 

спроведување на програмата за соци-

јална ресоцијализација во терапев-

тската заедница ....................................  117/5 

3042. Правилник за  изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот 

на утврдување на  состојбата на при-

ходите, имотот и имотните права на 

домаќинството, определувањето на  

носителот на правото и потребната 

документација за  остварување и ко-

ристење на правото на социјална па-

рична помош....................................... 126/67 

3087. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за формата, 

содржината и начинот за водењето на 

регистрите ............................................  129/4 

3140. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата, содржината и 

начинот за водењето на регистрите ...  130/34 
3248. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец август 2013 

година ...................................................  132/112 

3264. Решение за давање согласност на 

статутарна Одлука за изменување и 

дополнување на статутот на  ЈУ Ме-

ѓуопштински центар за социјална ра-

бота Радовиш .......................................  133/36 

3376. Решение за давање согласност на 

Статутарна одлука за изменување и 

дополнување на Статутот на  ЈУ Ме-

ѓуопштински центар за социјална ра-

бота Штип ............................................  140/2 
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3453. Решение за давање согласност на 

Статутарна одлука за изменување и 

дополнување на Статутот на  ЈУ Ме-

ѓуопштински центар за социјална ра-

бота Струга ..........................................  143/19 

3464. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец септември 

2013 година ..........................................  143/48 

3507. Павилник за водење на евиденциите 

во областа на трудот ...........................  146/2 

3658. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата, содржината и 

начинот на водење на  педагошката 

документација и евиденција во дет-

ска градинка и центар за ран детски 

развој ....................................................  154/19 

3659. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот  

на издавање, продолжување, обнову-

вање и одземање на лиценцата за ра-

бота на директори  на установи за 

деца, стручни работници, стручни со-

работници, воспитувачи и негователи 

во системот за згрижување и воспи-

тание на деца од предучилишна воз-

раст, начинот на спроведување на 

обуките, како и за формата и содржи-

ната на образецот на лиценцата за ра-

бота .......................................................  154/19 

3704. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на синдикат на ниво на 

гранка односно оддел .........................  155/17 

3705. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на ниво на гранка, односно 

оддел во јавниот и приватниот сектор 155/17 

3706. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на синдикат на ниво на 

гранка односно одел ...........................  155/18 

3707. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на синдикат на ниво на 

гранка односно оддел .........................  155/18 

3708. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на синдикат на ниво на 

гранка односно оддел .........................  155/19 

3709. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на синдикат на ниво на 

гранка односно оддел .........................  155/19 

3710. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на синдикат на ниво на 

гранка односно оддел .........................  155/20 

3711. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на синдикат на ниво на 

гранка односно оддел .........................  155/20 
3712. Решение за утврдување на репрезен-

тативноста синдикат на ниво на 

гранка, односно оддел заради учество 

во колективно договарање .................  155/21 
3713. Решение за утврдување на репрезен-

тативноста синдикат на ниво на 

гранка, односно оддел заради учество 

на колективно договарање .................  155/22 

3714. 

 
Решение за утврдување на репрезен-

тативноста синдикат на ниво на 

гранка, односно оддел заради учество 

во колективно договарање ..................  155/22 
3715. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на синдикат на ниво на 

гранка односно оддел………………. 155/23 

3730. Решение за давање согласност на 

Статутарна одлука за изменување и 

дополнување на Статутот на  ЈУ Ме-

ѓуопштински центар за социјална ра-

бота Тетово ...........................................  157/39 

3735. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец октомври 

2013 година........................................ 157/48 

4008. Решение за впишување на Здружени-

ето на граѓани во Регистарот на здру-

женија на граѓани од областа на со-

цијалната заштита.............................. 165/4 

4009. Решение за впишување на Здружени-

ето на граѓани во Регистарот на здру-

женија на граѓани од областа на со-

цијалната заштита............................... 165/4 

4010. Решение за впишување на Здружени-

ето на граѓани во Регистарот на здру-

женија на граѓани од областа на со-

цијалната заштита.............................. 165/4 

4011. Решение за впишување на Здружени-

ето на граѓани во Регистарот на здру-

женија на граѓани од областа на со-

цијалната заштита.............................. 165/5 

4012. Решение за впишување на Здружени-

ето на граѓани во Регистарот на здру-

женија на граѓани од областа на со-

цијалната заштита............................... 165/5 
4365. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец ноември 

2013 година ..........................................  178/4 

4526. Правилник за образецот на  книгата  

за надзор и начинот на  нејзиното во-

дење ......................................................  185/92 

   

МИНИСТЕРСТВО 

ЗА КУЛТУРА 

   

Рег. бр.  Бр./стр. 

331. Правилник за соодветноста на видот 

на образованието и описот на заед-

ничките и посебните стручни звања 

во установите од областа на дејности-

те за заштита на културното наследс-

тво .........................................................  11/17 

606. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за критериумите за финан-

сирање на програмите односно прое-

ктите по одделни дејности во култу-

рата ........................................................  16/18 

3141. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за валориза-

ција, категоризација и ревалоризација 

на културното наследство ...................  130/39 
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МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

38. Правилник за формата и содржината, 

како и начинот на водење на регистарот 

на железничката инфраструктура(*).. 3/7 

39. Правилник за формата и содржината 

и начинот на водење на Регистарот за 

одобрени типови на железнички во-

зила кои за прв пат се одобрени и 

имаат потврда за одобрен тип на во-

зила (*) .................................................  3/52 

269. Правилник за формата, содржината 

на образецот и начинот на водење на 

регистарот за вршење на општоко-

рисна работа.......................................... 7/4 

501. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за формата и 

содржината на барањето, потребната 

документација  и образецот на реше-

нието за изведување на градбите од-

носно поставување на опремата за ко-

и не е потребно одобрение за градење 13/81 

502. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

Решението за утврдување на правен 

статус на бесправен објект .................  13/81 

503. Правилник за формата и содржината 

на извештајот за извршен технички 

преглед од надзорен инженер за град-

би од втора категорија ........................  13/86 

504. Правилник за формата и содржината 

на барањето за отуѓување на градеж-

но земјиште сопственост на Републи-

ка Македонија со непосредна спогод-

ба на сопствениците на објекти или 

посебни делови од објекти за кои е 

донесено решение за утврдување на 

правен статус на бесправен објект врз 

основа на кое се запишани во јавната 

книга на недвижности.......................... 13/90 

647. Методологија за изменување на Ме-

тодологијата за процена на пазарната 

вредност на недвижен имот ...............  17/271 

677. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за должно-

стите, одговорностите и стручното 

оспособување на возачите за превоз 

на опасни материи, поблиските усло-

ви за правните лица кои вршат струч-

но оспособување и содржината и 

формата на образецот на сертифика-

тот и уверението за стручно оспосо-

бување на возачите............................... 19/18 

678. Правилник за формата и содржината 

на образецот на легитимацијата на др-

жавниот комунален инспектор и начи-

нот на нејзино издавање и одземање. 19/23 

679. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за стандарди 

и нормативи за урбанистичко плани-

рање ......................................................  19/25 

691. Методологија за дополнување на 
Методологијата за процена на пазар-
ната вредност на недвижен имот......... 21/22 

692. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на Регистарот на 
отуѓено и дадено под долготраен за-
куп и краткотраен закуп на градежно 
земјиште сопственост на Република 
Македонија............................................ 21/22 

837. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот, постапката и 
поблиските услови за одобрување на 
возни редови за нови линии и за про-
мена на одобрени линии во меѓуопш-
тинскиот и меѓународниот превоз на 
патници, издавање, продолжување и 
одземање на дозволата за одобрена 
линија, формата и содржината на об-
разецот на дозволата и на возниот ред 30/3 

944. Правилник за содржината, формата 
и начинот на водење на регистарот на 
издадени и одземени лиценци за из-
работување на урбанистички планови 
и регистарот на издадени и одземени 
овластувања за изработување на ур-
банистички планови ............................  40/33 

990. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата како и 
начинот на водење на евиденцијата за 
спроведената едукација .......................  44/9 

991. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата како и 
начинот на водење на евиденцијата за 
спроведената едукација .......................  44/12 

992. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
барањето за одобрение за градење и 
формата и содржината на образецот 
на одобрението за градење .................  44/14 

1001. Правилник за начинот и постапката 
за издавање, обновување и одземање 
на лиценците за проектирање на 
градби, ревизија на проектна доку-
ментација, управител на градба, изве-
дувач на градби, надзор над изградба-
та на градби и управител на одржува-
ње на објекти, формата и содржината 
на образецот на лиценците, како и 
формата и содржината и начинот на 
водење  на регистарот за издадени,  
обновени и одземени лиценци ............  45/10 

1338. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на вршење на технички преглед .........  60/47 

1440. Правилник за формата и содржината 
на барањето и упатството за пополну-
вање на барањето за издавање на сер-
тификат на субјектот задолжен за од-
ржување на железнички возила, фор-
мата и содржината на сертификатот 
за одржување на железнички возила 
како и формата и содржината на ре-
гистарот на издадени сертификати (*) 68/276 
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1441. Правилник за формата и содржината 

како и начинот на водење на Нацио-

налниот регистар на возила што има-

ат издадено прва потврда за пуштање 

во употреба на територијата на Ре-

публика Македонија  ..........................  68/286 

1442. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за содржината на проекти-

те, означувањето на проектот, начи-

нот на заверка на проектот од страна 

на одговорните лица и начинот на ко-

ристење на електронските записи .....  68/287 

1519. Правилник за начинот на добивање 

на сертификатот за обучувачи за со-

ветник за безбедност при превоз на 

опасни материи и содржината на 

Програмата за обука ...........................  70/114 

1520. 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.............................................. 70/114 

1809. Правилник за начинот на спроведу-

вање на постапката за добивање на 

одобрение за градење на електронски 

начин ....................................................  80/8 

1827. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за содржина-

та на проектите, означувањето на 

проектот, начинот на зaверка на про-

ектот од страна на одговорните лица 

и начинот на користење на електрон-

ските записи ........................................  81/16 

1865. Правилник за потребната опрема и 

начинот на определување на катего-

ријата на автобуските станици...........  83/11 

2094. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот 

на спроведување на постапката за до-

бивање на одобрение за градење на 

електронски начин ..............................  89/11 

2298. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за стандарди за вклопување 

на бесправни објекти во урбанистич-

ко планска документација................... 95/26 

2299. Правилник за  изменување и допол-

нување на Правилникот за стандарди 

и нормативи за урбанистичко плани-

рање..................................................... 95/26 

2378. Правилник за начинот на пресмету-

вање на наградата за извршена работа 

и надоместокот за реално потребните 

трошоци за вршење на процена на 

недвижен имот..................................... 99/5 

2379. Правилник за начинот на пресмету-

вање на наградата за извршена работа 

и надоместокот за реално потребните 

трошоци за вршење на процена на 

транспортни средства......................... 99/7 

2410. Правилник за  начинот и постапката 
за издавање, обновување, одземање 
на овластувања за изработка на про-
ектна документација, за ревизија на 
проектна документација, за инженер 
за изведба и за надзорен инженер, 
формата и содржината на образецот 

на овластувањата, како и формата, 
содржината и начинот на водењето 
на регистарот за издадени и одземени 
овластувања .........................................  101/15 

2596. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-

нот на водење на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 107/30 

2597. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение за категоризација на авто-
камп односно недонесување на реше-
ние за одбивање на барањето за кате-

горизација на автокамп .......................  107/32 

2598. Правилник за формата и содржината 
на планот за уредување на просторот 
за кампирање...................................... 107/34 

2599. Правилник за формата и содржината 
на барањето за категоризација на ав-
токамп................................................ 107/34 

3041. План за распределба на меѓународ-

ните транспортни дозволи за 2014 го-

дина.................................................. 126/65 

3241. 
 

Правилник за изменување на Пра-

вилникот за потребната опрема и на-

чинот на определување на категори-

јата на автобуските станици............. 132/76 

3242. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот, 

постапката и поблиските услови за 

одобрување на возни редови за нови 

линии и за промена на одобрени ли-

нии во меѓуопштинскиот и меѓуна-

родниот превоз на патници, изда-

вање, продолжување и одземање на 

дозволата за одобрена линија, форма-

та и содржината на образецот на доз-

волата и на возниот ред....................... 132/76 

3265. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за степенот на уредување 

на градежно земјиште со објекти на 

комунална инфраструктура и начинот 

на утврдување на висината на трошо-

ците за уредувањето во зависност од 

степенот на уреденост .........................  133/36 

3508. Правилник за начинот на користење 

на информацискиот систем е-одобре-

ние за градење од страна на второсте-

пениот орган надлежен за постапува-

ње по жалби против управните акти 

издадени во постапката за издавање 

на одобрение за градење, Управниот 

суд и Вишиот управен суд при поста-

пување по поднесена тужба и жалба 

во постапката за издавање на одобре-

ние за градење.................................... 146/8 
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3569. Правилник за начинот на спроведу-

вање на постапките  за одобрување 

на идеен проект, за измени во текот 

на изградбата, за промена на инвести-

тор, за издавање на одобрение за под-

готвителни работи, за издавање на 

решение за градбите од член 73 од 

Законот за градење, за реконструк-

ција, пренамена, адаптација и за изда-

вање на одобрение за употреба за 

градбите од прва категорија согласно 

член 57 од Законот за градење на 

електронски начин ..............................  150/3 

3716. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за степенот на уредување 

на градежно земјиште со објекти на 

комунална инфраструктура и начинот 

на утврдување на висината на трошо-

ците за уредувањето во зависност од 

степенот на уреденост ........................  155/24 

3945. Правилник за начинот, правилата и 

посебните услови за вршење на над-

зор на аеродроми, леталишта, терени 

и на давањето на аеродромски услуги 

и посебните услови кои треба да ги 

исполнува инспектор ..........................  163/102 

4061. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за стандарди 

и нормативи за урбанистичко плани-

рање ......................................................  167/16 

4204. Правилник за формата и елементите 

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, обра-

зецот и содржината на пловидбената 

дозвола и регистерската ознака  ........  177/92 

4459. Правилник за формата и содржината 

на барањето за отуѓување на градеж-

но земјиште сопственост на Републи-

ка Македонија со непосредна спогод-

ба за потребите на верски заедници за 

изградба на верски објекти предвиде-

ни со урбанистички план или урба-

нистичко планска документација ка-

ко и потребната документација .........  184/90 

4460. Правилник за формата и содржината 

на барањето за отуѓување на градеж-

но земјиште сопственост на Републи-

ка Македонија со непосредна спогод-

ба за потребите на дипломатско – 

конзуларните претставништва за из-

градба на дипломатско – конзуларни 

објекти како и потребната документа-

ција .......................................................  184/93 

4461. Правилник за формата и содржината 

на барањето за отуѓување на градеж-

но земјиште сопственост на Републи-

ка Македонија со непосредна спогод-

ба на другите сопственици на објекти 

или посебни делови од објекти изгра-

дени со градежно-техничка докумен-

тација и евидентирани во јавната 

книга на недвижности кои не поседу-

ваат акт за доделување на правото на 

користење на градежно земјиште ка-

ко и потребната документација ..........  184/96 

4462. Правилник за формата и содржината 

на барањето за давање под долготра-

ен закуп на градежно земјиште соп-

ственост на Република Македонија со 

непосредна спогодба наменето за из-

градба на објекти од јавен интерес ка-

ко и потребната документација ..........  184/99 

4463. Правилник за формата и содржината 

на барањето за давање под краткотра-

ен закуп на градежно земјиште соп-

ственост на Република Македонија со 

непосредна спогодба  на сопствени-

ците на угостителски објект пред кои 

е предвидено плажа, како и на правни 

и физички лица за потребите за фор-

мирање на градилиште како и пот-

ребната документација ........................  184/102 

4464. Правилник за формата и содржината 

на барањето за издавање на одобре-

ние за јавен превоз на патници во 

внатрешната, меѓудржавната и меѓу-

народната пловидба и потребната до-

кументација ..........................................  184/105 

4465. Правилник за формата и содржината 

на барањето за издавање на одобре-

ние за јавен превоз нa стока во внат-

решната, меѓудржавната и меѓуна-

родната пловидба и потребната доку-

ментација, како и формата и содржи-

ната на образецот на одобрението .....  184/108 

4466. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за издава-

ње на одобрение за поставување на 

пливачки објект и  потребната доку-

ментација ..............................................  184/115 

4467. Правилник за формата и содржината 

на барањето за категоризација на ав-

токамп предвиден на градежно зем-

јиште сопственост на Република Ма-

кедонија како и на барањето за кате-

горизација на автокамп предвиден на 

градежно земјиште сопственост на 

правни или физички лица како и пот-

ребната документација ........................  184/117 
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4468. Правилник за формата и содржината 

на барањето за добивање на дозвола 

за одржување на јавна чистота и пот-

ребната документација, формата и 

содржината на образецот на дозвола-

та за одржување на јавна чистота, на-

чинот на издавање и одземање на 

дозволата за одржување на јавна чис-

тота, формата и содржината на регис-

тарот за издадените дозволи за од-

ржување на јавната чистота, како и 

начинот на неговото водење ..............  184/120 

4469. Правилник за формата и содржината 

на барањето и упатството за пополну-

вање на барањето за овластување на 

правното лице за вршење на обука за 

општа професионална способност  и 

потребната документација, формата и 

содржината на образецот на овласту-

вањето, 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 инфрас-

труктура ...............................................  184/125 

4527. Правилник за формата и содржината 

на барањето за отуѓување на градеж-

но земјиште сопственост на Републи-

ка Македонија со непосредна спогод-

ба за оформување на градежна парце-

ла предвидена со урбанистички план 

или Урбанистичка планска докумен-

тација а лицето има во сопственост 

повеќе од 30% од градежната парцела 

и ако со планот на таа градежна пар-

цела не се предвидува изградба на 

објекти од јавен интерес утврден со 

закон како и потребната документа-

ција .......................................................  185/95 

4528. Правилник за формата и содржината 

на барањето за отуѓување на градеж-

но земјиште сопственост на Републи-

ка Македонија со непосредна спогод-

ба 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 сог-

ласно Урбанистички план или урба-

нистичка планска документација и 

доколку ја имаат исплатено закупни-

ната за тековната година и другите 

давачки кои произлегуваат од догово-

рот за долготраен закуп како и пот-

ребната документација .......................  185/98 

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

18. Листа на опрема на која не се одне-

суваат мерките за забрана и органи-

чувања за пуштање на пазар во Ре-

публика Македонија на електрична и 

електронска опрема како и максимал-

ните 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 Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за добивање на дозвола за 

преработка, третман и/или за склади-

рање на отпад, формата и содржината 

на дозволата како и минималните 

технички услови за вршење на дејно-

ста преработка, третман и/или скла-

дирање на отпад.................................... 9/2 

292. Правилник за минимални барања за 

одвоен  третман на отпадната опрема,  

материјалите и деловите на отпадната 

опрема, како и минималните технич-

ки 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 пода-

тоците што се доставуваат во прилог 

на нотификацијата за извоз на ГМО 

или ГМО  производ и нивните кара-

ктеристики ............................................  18/3 

680. Правилник за стандардите за био-

разградливост кои треба да ги испол-

нуваат 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 заштите-

но природно наследство каде одржу-

вањето и подобрувањето на состојба-

та 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 автомо-

билски гуми........................................... 40/36 
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956. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
дозволата, барањето и регистарот за 
издадени дозволи за трговија со нео-
пасен отпад, начинот и постапката за 
издавање на дозвола, начинот на во-
дење на евиденцијата како и условите 

за начинот за вршење на дејноста тр-
говија со неопасен отпад ....................  41/22 

993. Правилник за формата и содржината 
на елаборатот за заштита на животна-
та средина согласно со видовите на 
дејностите или активностите за кои 
се изработува елаборат, како и  сог-

ласно со вршителите на дејноста  и 
обемот на дејностите и активностите 
кои ги вршат правните и физичките 
лица, постапката за нивно одобрува-
ње, како и начинот на водење на Ре-
гистарот за одобрени елаборати ........  44/24 

1184. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот и 
условите за постапување со ПХБ, на-
чинот и условите што треба да ги ис-
полнуваат инсталациите и објектите 
за отстранување и за деконтаминаци-
ја на ПХБ, искористените ПХБ и на-
чинот на означување на опремата ко-

јашто содржи ПХБ ..............................  52/27 

1277. Правилник за содржината на извеш-
тајот за мерките на безбедност(*) ......  57/10 

1339. Правилник за содржината на планот 

за спречување на хаварии* .................  60/48 

1372. Правилник за содржината на регио-

налниот план за управување со отпад. 63/3 

1962. Правилник за начинот на собирање, 

обновување и рециклирање на суп-

станциите што ја осиромашуваат 

озонската обвивка
(*)

 ............................  85/7 

1963. Правилник за супстанциите кои ја 

осиромашуваат озонската обвивка ка-

ко и производите кои содржат суп-

станции кои ја осиромашуваат озон-

ската обвивка*  ....................................  85/13 

1964. Правилник за формата,  содржината 

и начинот на доставување на изве-

штајот за увезени и/или извезени суп-

станции кои ја осиромашуваат озон-

ската обвивка, како и за производите 

кои содржат супстанции кои ја оси-

ромашуваат озонската обвивка
(*)

 .......  85/18 

3064. Правилник за формата и содржината 

на образецот за евиденција за коли-

чините по категорија и вид на опрема 

која производителот ја пушта на па-

зар во Република Македонија ............  127/12 

3065. Правилник за изменување  на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
образецот на  потврдата за ослободу-
вање од плаќање на надоместок за 
управување со отпад од пакување  ....  127/14 

3377. Наредба за забрана на прометот на 
средства за ладење во цилиндри за 
еднократна употреба ...........................  140/2 

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 емити-

раната бучава и стандардите за за-

штита од бучава(*) ..............................  142/7 

4129. Правилник за критериумите, мето-

дите и постапките за оценување на 

квалитетот на амбиентниот воздух ....  169/75 

   

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО  

И АДМИНИСТРАЦИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

946. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот на сертифицира-

ње на информациските системи кои 

ги користат  органите за комуникаци-

ја по електронски пат, како и  за фор-

мата и содржината на сертификатот 

за функционалност на информаци-

ските системи........................................ 40/37 

1493. Правилник за изменување и допол-

нување 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 допол-

нување на Правилникот за начинот 

на селектирање и вработување на јав-

ните службеници преку јавен оглас... 69/104 

   

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

1428. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за постапката за избор на 

оценувачи и методологијата за оцену-

вање на планските документи за регио-

нален развој.......................................... 67/96 

1429. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за избор на оценувачи, по-

стапка и методологија за тековно и 

завршно оценување на проекти за ре-

гионален развој....................................... 67/96 

   

УСТАВЕН СУД  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

299. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 138/2012 од 

26 декември 2012 година...................... 10/71 

505. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 104/2012 од 

16 јануари 2013 година .......................  13/92 
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655. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 148/2012 од 

23 јануари 2013 година .......................  18/4 

740. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У.бр.129-2011 од 6 

февруари 2013 година .........................  23/157 

856. Решение од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 98/2011 од 13 

февруари 2013 година .........................  32/21 

857. Издвоено мислење на Уставниот суд 

на Република Македонија.....................  32/37 

899. Решение У.бр. 166/2012 од 20 февру-

ари 2013 година од Уставниот суд на 

Република Македонија ........................  36/95 

913. Решение од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр. 59/2012 од 6 

февруари 2013 година .........................  38/9 

914. Издвоено мислење од Уставниот суд 

на Република Македонија ...................  38/20 

947. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 158/2012 од 6 

март 2013 година .................................  40/38 

1185. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр.24/2009 од 27 

март 2013 година .................................  52/27 

1278. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр.98/2011 од 3 

април 2013 година ...............................  57/11 

1402. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 59/2012 од 24 

април 2013 година ...............................  65/7 

1403. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У.бр. 166/2012 од 24 

април 2013 година ...............................  65/11 

1521. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр. 42/2012 од 9 

мај 2013 година ....................................  70/114 

1615. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 55/2012 од 24 

април 2013 година................................ 75/3 

1616. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 71/2011 од 24 

април 2013 година............................... 75/5 

2074. Решение од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У.бр.125/2012 од 22 

мај 2013 година ....................................  88/48 

2075. Издвоено мислење од Уставниот суд 

на Република Македонија ...................  88/56 

2436. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 125/2012 од 

10 јули 2013 година .............................  102/51 

2437. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 141/2012 од 

10 јули 2013 година .............................  102/54 

3578. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија Су. бр. 825/13 од 1 

ноември 2013 година ...........................  151/4 

4092. Решение од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 168/2012 од 

25 септември 2013 година ..................  168/45 

4093. Издвоено мислење од Уставниот суд 

на Република Македонија ...................  168/46 

4663. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија………………............ 189/2 

   

СУДСКИ СОВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

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 Репуб-

лика Македонија…................................ 10/79 

332. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  11/22 

648. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика 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 Репуб-

лика Македонија .................................  25/38 

839. Оглас од Судскиот совет на Републи-

ка Македонија .....................................  30/5 

915. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Куманово ..................  38/23 

916. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Гостивар....................  38/24 

917. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Свети Николе ...........  38/25 

918. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Ресен .........................  38/25 

919. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Неготино ...................  38/25 

920. Оглас за избор на претседател на Ос-

новен суд Тетово .................................  38/26 

957. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Гевгелија ...................  41/22 

980. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  43/18 

994. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Виница ......................  44/38 

995. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Берово .......................  44/38 

1036. Оглас за избор на член на Судскиот 

совет на Република Македонија, од 

редот на судиите припадници на заед-

ниците кои не се мнозинство во РМ .  46/164 

1161. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  51/6 

1260. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  56/103 
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1394. Одлука за избор на судии поротници 

на Апелационен суд Битола ...............  64/8 

1395. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Охрид ........................  64/8 

1430. Решение за спроведување на избор на 

член на Судскиот совет на Република 

македонија од редот на судиите при-

падници на сите заедници кои не се 

мнозинство во Република Македонија 67/97 

1495. Одлука за избор на претседател на 

Основен суд Тетово .............................  69/110 

1496. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  69/110 

1497. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македноја ....................................  69/110 

1498. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  69/110 

1499. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  69/110 

1500. Оглас за избор на претседател на 

Управниот суд од Судскиот совет на 

Република Македонија ........................  69/111 

1621. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Кичево .......................  76/3 

1866. Одлука за избор на судии на Основен 

суд Скопје 2 Скопје .............................  83/13 

1867. Одлука за избор на судиja на Осно-

вен суд Скопје 1 Скопје ......................  83/13 

1868. Одлука за избор на судии на Основен 

суд Гостивар ........................................  83/13 

1869. Одлука за избор на судија на Осно-

вен суд Oхрид ......................................  83/13 

1870. Одлука за избор на судија на Осно-

вен суд Кичево .....................................  83/14 

1871. Одлука за избор на судија на Осно-

вен суд Куманово ................................  83/14 

1872. Одлука за избор на судија на Осно-

вен суд Ресен .......................................  83/14 

1873. Одлука за избор на судија на Осно-

вен суд Битола .....................................  83/14 

1874. Одлука за избор на судија на Осно-

вен суд Тетово .....................................  83/14 

1875. Одлука за избор на судии на Управ-

ниот суд ................................................  83/15 

1876. Одлука за избор на судии на Апела-

циониот суд Скопје .............................  83/15 

1877. Оглас за избор на судии од Судскиот 

совет на Република Македонија .........  83/15 

1985. Одлука за избор на судија на Апела-

циониот суд Битола  ............................  86/5 

1986. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  86/5 

1987. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  86/6 

1988. Оглас од Судски совет на Република 

Македонија ..........................................  86/6 

2183. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Гевгелија……… 91/79 

2184. Одлука за избор на претседател на 

Управниот суд……………………… 91/79 

2185. Одлука за избор на претседател на 

Основниот суд Крушево…………... 91/79 

2186. Одлука за избор на претседател на 

Основниот суд Куманово…………. 91/79 

2187. Одлука за избор на претседател на 

Основниот суд Ресен………………. 91/79 

2188. Одлука за избор на судии на Врхов-

ниот суд на Република Македонија... 91/80 

2189. Одлука за избор на судија на Апела-

циониот суд Скопје……………… 91/80 

2190. Одлука за избор на судии на Апела-

циониот суд Битола…………. 91/80 

2191. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија.......................... 91/80 

2192. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија.......................... 91/80 

2193. Оглас од Судскиот совет на Републи-

ка Македонија................................ 91/82 

3043. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  126/67 

3044. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  126/67 

3045. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  126/67 

3046. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  126/67 

3047. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  126/68 

3048. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  126/68 

3142. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд  Струга ......................  130/40 

3143. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  130/41 

3144. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  130/41 

3145. Оглас од Судскиот совет на Републи-

ка Македонија .....................................  130/41 

3315. Решение за престанок на мандат на 

член на Советот ...................................  137/62 

3316. Решение за престанок на мандат на 

член на Советот ...................................  137/63 

3412. Оглас од Судскиот совет на Републи-

ка Македонија .....................................  141/26 

3579. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  151/5 

3580. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  151/5 

3660. Оглас за избор на член на Судскиот 

совет на  Република Македонија, од 

редот на судиите припадници на заед-

ниците кои не се мнозинство во РМ .  154/19 

4212. Решение за спроведување на избор на 

член на Судскиот совет на Република 

Македонија од редот на судтиите при-

падници на сите заедници кои не се 

мнозинство во Република Македонија 171/92 

4245. Одлука за избор на судија на Врхов-

ниот суд на Република Македонија ...  172/91 

4246. Одлука за избор на судија на Апела-

циониот суд Битола ............................  172/91 

4247. Одлука за избор на судии на Апела-

циониот суд Скопје .............................  172/91 

4248. Одлука за избор на судија на Апела-

циониот суд Штип ..............................  172/91 
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4249. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  172/92 

4250. Оглас од Судскиот совет на Републи-

ка Македонија ......................................  172/92 

4353. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  177/99 

4589. Решение за престанок на мандат на 

член на Советот ...................................  186/14 

   

ДРЖАВНА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

595. Одлука именување претседател, чле-

нови и нивни заменици на општин-

ската изборна комисија Кичево........... 15/73 

596. Одлука за изменување и дополнува-

ње  на Одлуката  за именување пре-

тседател, членови и нивни заменици 

на изборна комисија на град Скопје.... 15/73 

597. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуките за формирање на 

општинските изборни комисии............ 15/74 

607. Исправка............................................... 16/19 

650. Одлука за изменување и дополнува-

ње на одлуките за формирање на опш-

тинските изборни комисии................... 17/272 

693. Одлука за изменување и дополну-

вање на Одлуките за формирање на 

општинските изборни комисии............ 21/23 

739. Одлука за изменување и дополнува-

ње на одлуките за  формирање на 

општинските изборни комисии............ 23/157 

822. Одлука за изменување и дополнува-

ње на одлуките за формирање на опш-

тинските изборни комисии................... 28/2 

855. Одлука за изменување и дополнува-

ње на одлуките за формирање на опш-

тинските изборни комисии ................. . 32/21 

912. Одлука за изменување и дополнува-

ње на одлуките за формирање на опш-

тинските изборни комисии .................  38/9 

932. Обрасци од Државната изборна ко-

мисија...................................................... 39/2 

996. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуките за формирање на 

општинските изборни комисии......... 44/38 

1091. Одлука за разрешување на претседа-

телот, членовите и нивните заменици 

општинскa изборнa комисиja Чаир...... 49/59 

1092. Одлука за именување претседател, 

членови и нивни заменици на опш-

тинската изборна комисија Чаир.......... 49/60 

1965. Одлука за разрешување од Државна-

та изборна комисија ............................  85/21 

2976. Одлука за запирање на исплата на на-

доместокот на трошоците за изборна 

кампања за Локалните избори 2013 

година.................................................. 123/14 

3070. Одлука од Државната изборна коми-

сија ........................................................  128/21 

4319. Одлука за запирање на забраната на 

исплата на надоместок  на трошоците 

за изборна кампања за Локалните из-

бори 2013 година ................................  176/6 

   

ДРЖАВЕН ЗАВОД  

ЗА СТАТИСТИКА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

29. Објава за движењето на индексот на 

трошоците на животот во Република 

Македонија во второто полугодие од 

2012 година............................................ 2/44 

30. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец декември 2012 година… 2/44 

742. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец јануари 2013 година .....  23/160 

886. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец февруари 2013 година.... 35/28 

1147. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец март 2013 година ..........  50/96 
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2686. Одлука за изменување на Одлуката 

за методологија за евидентирање и 

вреднување на сметководствените 

ставки и за подготовка на финанси-

ските извештаи.....................................  110/22 

2687. Одлука за изменување на Одлуката 

за Сметковниот (Контниот) план за 

банките .................................................  110/23 

2912. Одлука за методологијата за утврду-

вање на исправката на вредноста, од-

носно за издвојување посебна резерва 

од страна на Македонската банка за 

поддршка на развојот ..........................  121/57 

2913. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за начинот, формата 

и роковите за доставување статистич-

ки податоци и информации за средс-

твата и обврските на останатите фи-

нансиски институции ..........................  121/59 

2914. Одлука за начинот, постапката за из-

давање, формата, содржината и рас-

полагањето со кованите пари за ко-

лекционерски цели ..............................  121/59 

2915. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за единствената тари-

фа на надоместоците за услугите што 

ги врши Народната банка на Републи-

ка Македонија ......................................  121/60 

3482. Упатство за дополнување на Упат-

ството за начинот за вршење на плат-

ниот промет со странство ...................  144/25 

3584. Исправка........................................... 151/6 

3566. Упатство за спроведување на Одлу-

ката за управување со кредитниот ри-

зик .........................................................  149/138 

3582. Одлука за изменување на Одлуката 

за управувањето со ликвидносниот 

ризик на банките ..................................  151/6 
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3583. Одлука за изменување на Одлуката за 

условите и начинот под кои резиденти-

те можат да вршат наплата и плаќање 

во ефективни странски пари во тран-

сакциите со нерезиденти...... 151/6 

3731. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за управување со кре-

дитниот ризик ......................................  157/39 

3862. Упатство за изменување на Упат-

ството за спроведување на Одлуката 

за управување со ликвидносниот ри-

зик на банките .....................................  162/5 

4013. Упатство за изменување на Упат-

ството за начинот, формата и образе-

цот за известување за средствата и 

обврските на останатите финансиски 

институции ..........................................  165/5 

4022. Одлука за известување за пондерира-

ните каматни стапки на дадени креди-

ти и на примени депозити  .................  166/2 

4023. Одлука  за изменување на Одлуката 

за задолжителната резерва .................  166/2 

4024. Одлука за благајнички записи ..........  166/2 

4025. Одлука за дополнување на Одлуката 

за расположливите депозити ..............  166/5 

4026. Одлука за условите и начинот под 

кои резидентите можат да склучуваат 

кредитни работи во девизи и да вр-

шат плаќања врз основа на тие кре-

дитни работи .......................................  166/5 

4027. Одлука за изменување  на Одлуката 

за видовите и содржината на финан-

сиските извештаи на банките .............  166/6 

4309. Упатство за спроведување на Одлу-

ката за условите и начинот под кои 

резидентите можат да склучуваат кре-

дитни работи во девизи и да вршат 

плаќања врз основа на тие кредитни 

работи...................................................  175/3 

4592. Одлука за содржината и начинот на 

функционирање на Кредитниот ре-

гистар ...................................................  186/14 

4593. Одлука за чување странски должнич-

ки хартии од вредност до достасува-

ње..........................................................  186/16 

4594. Упатство за изменување и дополну-

вање на Упатството за начинот и ус-

ловите за поединечно известување за 

кредити земени од нерезиденти .........  186/17 

4595. Упатство за изменување и дополну-

вање на Упатството за начинот и ус-

ловите за поединечно известување за 

кредити одобрени на нерезиденти .....  186/17 

4596. Упатство за изменување на Упат-

ството за начинот за вршење на плат-

ниот промет со странство ...................  186/18 

4597. Упатство за начинот, формата и об-

расците за известување за податоците 

за пондерираните каматни стапки на 

дадените кредити и на примените 

депозити ...............................................  186/35 

293. Исправка на Упатството за измену-

вање и дополнување на Упатството за 

начинот за вршење на платниот про-

мет со странство („Службен весник 

на РМ“ бр. 173/12) ...............................  9/4 

   

АГЕНЦИЈА  

ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1089. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за одржување 

на катастарот на недвижностите.......... 49/54 

1436. Правилник за формата и содржината 

на барањето заради неиздавање пот-

врда по пријавата за запишување на 

правата на инфраструктурните објек-

ти, по пријавата за запишување на 

недвижности кои останале со незапи-

шани права и по пријавата за запишу-

вање со ажурирање на податоците ....  67/107 

2916. Правилник за премер на недвиж-

ности................................................... 121/60 

3075. Тарифник за дополнување на Тариф-

никот за висината на надоместокот за 

извршени геодетски работи од страна 

на трговци поединци овластени геоде-

ти и трговски друштва за геодетски 

работи................................................. 128/35 

3243. Правилник за овластување за овла-

стен геодет ...........................................  132/76 
3244. Правилник за лиценца за вршење на 

геодетски работи .................................  132/91 
3245. Правилник за начинот на користење, 

дистрибуција, пристап, издавање, чу-

вање и заштита на податоците од гео-

детско- катастарскиот информацио-

нен систем ...........................................  132/100 
3246. Правилник за начинот на остварува-

ње на меѓународна соработка, спрове-

дување 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 извршува-

ње на премерот на државната грани-

ца, формата  и содржината на геодет-

скиот 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 ...........................  142/59 

3421. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  142/59 



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 Страна 147 

 

3422. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ...........................  142/59 

3423. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ...........................  142/60 

3483. Правилник за формата и содржината 

на барањето/потврдата за изземање на 
службено лице, формата и содржина-
та на барањето/потврдата за откажу-
вање од пријавата за запишу-
вање/спроведување промени во катас-
тарот на недвижностите, начинот на 
издавање, како и за формата и сод-

ржината на податоците кои се издава-
ат на обрасци од катастарот на нед-
вижности ..............................................  144/25 

3484. Правилник за начинот на катастар-
ското класирање и утврдувањето и за-
пишувањето на промената на катас-
тарската култура и класа на земјиш-

тето .......................................................  144/64 

3586. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ...........................  151/7 

3587. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ...........................  151/7 

3588. Правилник за одржување на катаста-
рот на недвижностите .........................  151/7 

3589. Правилник за основни геодетски ра-
боти .......................................................  151/55 

3590. Годишна програма за ажурирање по-

датоци во катастарот на недвижности 

по службена должност за 2013 година 151/79 

3749. Правилник за геодетски работи за 

посебни намени ...................................  159/2 

3750. Правилник за начинот на менување 

на границите на катастарските општи-

ни и за определување на катастарски-

те општини кои се одржуваат во Цен-

тарот за катастар на недвижности 

Скопје и Секторите за катастар на 

недвижности во Република Македо-

нија .......................................................  159/24 

3751. Правилник за начинот на изготвува-

ње на топографски карти, ортофото 

карти/планови и картографски произ-

води ......................................................  159/35 

3863. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  162/7 

3864. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  162/7 

3865. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  162/7 

3866. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  162/7 

3867. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  162/8 

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 Пра-
вилникот 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 остварува-
ње на спортските резултати на кате-
горизирани спортисти во Република  
Македонија............................................. 10/80 

305. Листа на спортисти на кои им е доде-
лено 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 остварува-
ње на спортските резултати на кате-
горизирани спортисти во Република  
Македонија ...........................................  100/3 

2867. Листа на категоризирани спортисти – 
спортска надеж ....................................  120/10 

3372. Исправка на Листа на категоризира-
ни 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 остварува-
ње на спортските резултати на кате-
горизирани 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 без-
бедност на керамичките производи  
што доаѓаат  во контакт  со храната (*) 1/4 

6. Правилник за посебните барања за 
безбедност на индивидуални супстан-
ции или групи на супстанции што доа-
ѓаат во контакт со храната наречени N-
нитрозамини и на супстанциите кои се 
трансформираат во N-нитрозамини и се 
испуштаат од цуцли и од цуцли лажал-
ки од еластомер или од гума  (*)...... 1/9 

219. Правилник за поблиските барања по 
однос на стручната подготовка и ос-
новните  знаења за безбедност на хра-
ната,  програма  за стекнување на ос-
новните знаења за безбедност на хра-
ната, условите кои треба да ги испол-
нат правните и физичките лица кои 
спроведуваат обуки за основните зна-
ења за безбедност на храната, во сог-
ласност со правилата за добра хиги-
енска пракса, заштита на животната 
средина, начинот на проверката на 
знаењата и издавањето потврди за 
стекнати основни знаења за безбед-
ност на храната...................................... 5/44 

220. Правилник за изменување и допол-
нување на правилникот за начинот и 
постапката за увоз и транзит, листа на 
трети земји од кои е одобрен увоз и 
транзит,  формата и содржината на 
ветеринарно-здравствениот сертифи-
кат или други документи што ја при-
дружуваат пратката со живи животни, 
аквакултура и производи од животин-
ско потекло, како и начинот и постап-
ката на вршење на проверка и прег-
лед при увоз и транзит на пратка со 
живи животни, аквакултура и произ-
води од животинско потеклo................ 5/49 

294. Решение за изменување на Решение-
то за зголемено ниво на официјални 
контроли на храна за животни и хра-
на од неживотинско потекло при увоз 
во Република Македонија…................. 9/4 

295. Наредба за извршување на ветери-
нарните мерки и контроли за заштита 
на јавното здравство од контаминен-
ти или резидуи кои се пренесуваат од 
животните или производите од живо-
тинско потекло во 2013 година…........ 9/14 

306. Правилник за условите за директно 
снабдување  од страна на производи-
телот на мали количества примарни 
производи до крајните потрошувачи 
или до локалните малопродажни тр-
говци 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 за-

штита на животните во 2013 година.... 10/84 

336. Решение  за престанок на важење на 

Решението за задолжително лабора-

ториско испитување на резидуи на 

фармаколошки активни супстанци во 

производи од фармски одгледана ри-

ба со потекло од Индонезија кои се 

наменети за исхрана на луѓе при увоз 

во Република Македонија ...................  11/23 

600. Правилник за барањата во однос на 

квалитетот на освежителните безал-

кохолни пијалоци ................................  15/82 

614. Правилник за посебните барања за 

безбедност на брзо замрзната храна 

(*) .......................................................... . 16/28 

657. Правилник за идентификација и ре-

гистрација на домашните миленици .. . 18/5 

658. Правилник за обврските и условите 

кои треба да ги исполнуваат правните 

лица за ставање во промет на средс-

твата за идентификација на животни 

во однос на просториите, опремата, 

како и условите и роковите за става-

ње во промет на средства за иденти-

фикација ...............................................  18/6 

659. Правилник за овластените одгледу-

вачи за системот за идентификација и 

регистрација на животните .................  18/7 

763. Правилник за начинот за регистра-

ција, формата и содржината на обра-

зецот на барањето за регистрирање на  

одгледувалишта, формата и содржи-

ната на картата за идентификација на 

одгледувалиштето, начинот на прија-

вување и евидентирање на промените 

на одгледувалиштето и одгледувачот 

како и видовите на други животни .... . 24/26 

764. Правилник за барањата во однос на 

квалитетот на зачините, екстрактите 

од зачини и смесите на зачини ...........  24/29 

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 ветеринарно-

медицинскиот препарат за ставање во 

промет
(*)

 ................................................  25/39 

789. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот и 

постапката за увоз и транзит, начинот 

и постапката на вршење на проверка 

и преглед при увоз и транзит на пра-

тка со нуспроизводи од животинско 

потекло, формата и содржината на ве-

теринарно- здравствениот сертификат 

или други документи што ја придру-

жуваат пратката со нуспроизводи од 

животинско потекло, како и листата 

на трети земји од кои е одобрен увоз 

и транзит
(*)

 ............................................  25/108 
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819. Наредба за дополнување на Наредба-

та за извршување на ветеринарните 

мерки и контроли за заштита на јав-

ното здравство од контаминенти или 

резидуи кои се пренесуваат од живот-

ните или производите од животинско 

потекло во 2013 година  .....................  27/31 

829. Правилник за барања за квалитетот 

на пивото   ...........................................  28/106 

840. Решение за утврдување на посебни 

услови за увоз на одредени прехран-

бени производи поради ризик од аф-

латоксини .............................................  30/5 

841. Правилник за начинот на собирање, 

верификација и претставување на из-

вештаите за несакани дејства на вете-

ринарно-медицински препарати, како 

и начинот на размена на информации-

те за ветеринарната фармаколошка 

внимателност .......................................  30/10 

1076. Решение за изменување на Решение-

то за зголемено ниво на официјални 

контроли на храна за животни и хра-

на од неживотинско потекло при увоз 

во Република Македонија..................... 48/7 

1168. Правилник за посебните барања за 

безбедност на овошните сокови и од-

редени слични производи (*) .............  51/18 

1211. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за општи и посебни барања 

за безбедност на храната за животни  53/76 

1212. Наредба за изменување на Наредбата 

за извршување на ветеринарните мер-

ки и контроли за заштита на јавното 

здравство од контаминенти или рези-

дуи кои се пренесуваат од животните 

или производите од животинско по-

текло во 2013 година ..........................  53/79 

1261. Решение за изменување на Решение-

то за зголемено ниво на официјални 

контроли на храна за животни и хра-

на од неживотинско потекло при увоз 

во Република Македонија ..................  56/104 

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
(*) 

.. 62/59 

1373. Правилник за барањата во однос на 

квалитетот на мелено месо, подготов-

ки од месо и производи од месо ........  63/6 

1374. Правилник за идентификација и ре-

гистрација на животни од видот сви-

њи(*).....................................................  63/33 

1375. Правилник за условите за ставање 

во промет на говеда и свињи (*) ........  63/42 

1404. Правилник за нутритивни и здрав-

ствени тврдења  во комерцијални це-

ли при означување, презентација и 

рекламирање на храната (*) ...............  65/12 

1443. Решение за изменување на Решение-

то за определување на инспекциски 

места на граничен премин за увоз на 

храна од неживотинско потекло ........  68/287 

1815. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за посебните барања за без-

бедност на храната за посебна нутри-

тивна употреба (*) ...............................  80/19 

1816. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за посебните барања за без-

бедност на додатоците на исхрана (*)  80/31 

1828. Правилник за условите за увоз на се-

ме за вештaчко осеменување, ембрио-

ни и јајце клетки, листи на трети зем-

ји од кои е дозволен нивниот увоз и 

содржината и формата на ветеринар-

но-здравствениот сертификат или 

друг документ што ја придружува 

пратката(*) ...........................................  81/17 

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
(*)

 .....................  85/21 

1992. Правилник за поблиските услови во 

поглед на објектите, опремата и када-

рот кои треба да ги исполнат произ-

водителите на ветеринарно-медицин-

ски препарати, формата и содржината 

на образецот на барањето и докумен-

тацијата за добивање на одобрение за 

производство на ветеринарно-ме-

дицински препарати, висината на тро-

шоците за издавање на одобрение за 

производство на ветеринарно-ме-

дицински препарати, начинот на ра-

бота на носителите на одобрението за 

производство на ветеринарно-меди-

цински препарати, како и начинот на 

водење на евиденција на ветери-

нарно-медицинските препарати кои 

се пуштени во промет (*)................. 86/7 

2018. Правилник за поблиските услови во 

поглед  на објектите, опремата и ка-

дарот кои треба да ги исполнат увоз-

ниците на ветеринарно-медицински 

препарати .............................................  87/85 

2396. Правилник за условите за ставање 

во промет на животни од видовите 

овци и кози (*) .....................................  100/9 

2397. Правилник за посебните барања кои 

се однесуваат на микробиолошките 

критериуми за храната (*) ...................  100/36 

2398. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот и 

постапките за увоз и транзит и начи-

нот и постапките за вршење на про-

верки 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 ка-

ко и формата и содржината на ветери-

нарно-здравствениот сертификат или 

друг документ што ги придружува... 100/81 
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2438. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот и 

постапката за увоз и транзит, листа на 

трети земји од кои е одобрен увоз и 

транзит, формата и содржината на ве-

теринарно-здравствениот сертификат 

или други документи што ја придру-

жуваат пратката со живи животни, ак-

вакултура и производи од животин-

ско потекло, како и начинот и поста-

пката на вршење на проверка и прег-

лед при увоз и транзит на пратка со 

живи животни, аквакултура и произ-

води од животинско потеклo (*)  .......  102/54 

2439. Правилник за општите барања за 

безбедност на храната во однос на 

максималните нивоа на одделни кон-

таминенти (*) .......................................  102/143 

2688. Решение за изменување на Решение-

то за зголемено ниво на официјални 

контроли на храна за животни и хра-

на од неживотинско потекло при увоз 

во Република Македонија ..................  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 ус-

ловите за нејзин промет и употреба и 

условите за ставање во промет на хра-

ната за животни која содржи и/или се 

состои од ГМО, вклучувајќи ги и ко-

личините во рифузна (растурена) со-

стојба, како и употребата на ГМ хра-

на за животни, и условите кои се од-

несуваат на следењето, означувањето 

на ГМ храна за животни и посебните 

барања за посебно означување(*)...... 111/8 

2709. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за адитивите 

што се употребуваат во производство 

на храната
(*)

........................................... 114/7 

2830. Решение за изменување на Решение-

то за забрана на увоз во Република 

Македонија на животни, производи, 

суровини и отпадоци од животинско 

потекло заради спречување на внесу-

вање на трансмисивни спонгиоформ-

ни енцефалопатии ...............................  118/15 

2852. Правилник за посебните барања за 

безбедност на гмо храна, означување-

то и барањата за следливост на прех-

ранбените 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 важе-
ње на Правилникот за условите и по-
стапката 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 ри-
фузна (растурена) состојба, како и 
употребата на ГМ храна за животни, 
и условите кои се однесуваат на сле-
дењето, означувањето на ГМ храна за 
животни и посебните барања за по-
себно означување.................................  140/71 

3382. Правилник за престанување на важе-
ње на Правилникот за посебните ба-
рања за безбедност на ГМО храна, оз-
начувањето и барањата за следливост 
на прехранбените производи кои сод-
ржат ГМО храна или се составени од 
ГМО и барањата за следливост на 
храната произведена од ГМО .............  140/71 

3383. Правилник за престанување на важе-
ње на Правилникот за начинот и по-
стапката за издавање на одобрение, 
нејзино времетраење, потребната до-
кументација и висината на трошоците 
во постапката за издавање на одобре-
ние за ставање во промет на произво-
дот од групата на ГМО храна.............. 140/71 

3485. Правилник  за посебните барања за 
безбедност на  пластични  материјали 
и производи што доаѓаат во контакт 
со храната(*) ........................................  144/69 

3571. Решение за изменување на Решение-
то за зголемено ниво на официјални 
контроли на храна за животни и хра-
на од неживотинско потекло при увоз 
во Република Македонија.................... 150/6 

3585. Решение за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија на бивалвни мекоте-
ли наменети за исхрана на луѓе по по-
текло од Турција  .................................  151/6 

3723. Правилник за општите барања за 
безбедност на храната во однос на 
максимално дозволените нивоа на ре-
зиуди од пестициди во или врз храна-
та (*).................................................... 156/2 

3849. Решение за преземање на безбеднос-
ни мерки при увоз и транзит заради 
заштита од внесување на вирусот на 
африканска свинска чума во Републи-
ка Македонија од одредени трети 
земји и делови од трети земји (*) .......  161/48 

3850. Решение за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија на жива живина, ко-
кошки несилки, еднодневни пилиња и 
јајца за ведење по потекло од Италија 161/52 

4304. Наредба за изменување на Наредбата 
за извршување на ветеринарните мер-
ки и контроли за заштита на јавното 
здравство од контаминенти или рези-
дуи кои се пренесуваат од животните 
или производите од животинско по-
текло во 2013 година ...........................  174/8 
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АГЕНЦИЈА  

ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

695. Правилник за стручно оспособува-

ње, проверки, дозволи и овластувања 

на воздухопловно-техничкиот пер-

сонал за одржување на воздухоплови. 21/24 

1167. Правилнк за формата, содржината, 

евиденцијата и начинот на издавање, 

продолжување, обновување и проме-

на на уверение за работа за вршење 

на специјализирани услуги со возду-

хоплов ..................................................  51/9 

1341. Правилник за изменување на Пра-

вилникот 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 поста-

пката за одобрување на договори за 

закуп, односно лизинг на воздухопло-

ви............................................................. 62/64 

1814. Правилник за формата, содржината, 

евиденцијата и начинот на издавање, 

продолжување, обновување и проме-

на на уверението за работа за вршење 

на воздушен превоз за сопствени пот-

реби ......................................................  80/12 

2705. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот на 

вршење на јавен воздушен превоз ка-

ко и посебните услови во однос на 

потребниот персонал, воздухоплови-

те, опремата и другите посебни усло-

ви неопходни за безбедно и уредно 

работење ..............................................  113/38 

2831. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за стручно 

оспособување, проверки, дозволи и 

овластувања на пилоти на едрилици .  118/19 

2936. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот на користење, 

одржување и контролирање на пов-

ршините за маневрирање, платфор-

мите, објектите, инсталациите, уреди-

те и опремата на аеродромот .............  122/102 

2937. Правилникот за начинот на одржу-

вање и техничка контрола на одржу-

вањето на воздухоплов, мотор, елиса, 

падобран и опрема на воздухоплов, 

изработка на техничко-технолошка 

документација за одржувањето и по-

себните услови во однос на потребни-

от персонал, опремата и другите по-

себни услови неопходни за безбедно 

и уредно работење,  како и формата, 

содржината, евиденцијата и начинот 

на издавање, продолжување, обнову-

вање и промена на уверението за ис-

полнување на условите за одржување 

на воздухоплови ..................................  122/102 

2938. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за начинот на вршење на 

специјализирани услуги со воздухоп-

лов и посебните услови во однос на 

воздухопловите, опремата и другите 

посебни услови неопходни за безбед-

но и уредно работење ..........................  122/103 

2939. Правилник за дополнување на пра-

вилникот за посебните услови за про-

ектирање 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, обнову-

вање и промена на уверенијата за 

градба, за тип, пловидбеност, бучава 

и емисија на гасови ..............................  122/103 

2940. Правилник за дополнување на пра-

вилникот за начинот на вршење на 

превоз за сопствени потреби, како и 

посебните услови во однос на возду-

хопловите, опремата и другите посеб-

ни услови неопходни за безбедно и 

уредно работење ..................................  122/103 

3617. Правилник за формата, содржината, 

евиденцијата и начинот на издавање-

то и одземањето на службената леги-

тимација на воздухопловниот инспек-

тор .........................................................  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, на-

чинот и правилата за организирање 

на натпревари .......................................  161/45 

4251. Правилник за стручно оспособу-

ванје, проверки, дозволи и овластува-

ња на падобрански персонал ..............  172/92 

   

АГЕНЦИЈА  

ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1435. Одлука за распишување на јавен тен-

дер со јавно наддавање за доделување 

на одобренија за користење на радио-

фреквенции 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 радио-

фреквенции 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 користе-

ње на радиофреквенции .....................  88/59 

4529. Правилник за условите за работа на 

дигитална телевизиска опрема што се 

користи од потрошувачите (применик 

за ДВБ-т) ..............................................  185/101 

4530. Правилник за утврдување на форма-

та и содржината на барањето за доде-

лување на броеви и серии на броеви, 

податоците што се приложуваат кон 

барањето како и начинот и поста-

пката за доделување на броеви и се-

рии на броеви од планот за нумера-

ција .......................................................  185/102 

4531. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за преносли-

вост на броеви .....................................  185/114 

4532. План за нумерација на јавните кому-

никациски мрежи и услуги на Репуб-

лика Македонија .................................  185/115 

   

АГЕНЦИЈА  

ЗА ПОШТИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

845. Одлука за определување на вредност 

на поенот за пресметување на годиш-

ниот надоместок за 2013 година ........  31/13 

846. Методологија за утврдување на нето 

трошоците на давателот на универ-

залната услуга и начинот на нивното 

пресметување ......................................  31/14 

847. Правилник за измена и дополнување 

на Правилникот за начинот на опре-

делување 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 на-

домест што го наплатува Агенцијата 

за супервизија на капитално финанси-

рано пензиско осигурување од пензи-

ските друштва за 2013 година ............  36/103 

904. Одлука за утврдување на висината на 

надоместоците што ги наплатува 

Агенцијата за супервизија на капи-

тално финансирано пензиско осигу-

рување од пензиските друштва ..........  36/103 

1249. Правилник за измена и дополнување 

на Правилникот за проценка на сред-

ствата на задолжителните и добро-

волните пензиски фондови ................  55/101 

1250. Правилник за членство во задолжи-

телен пензиски фонд ...........................  55/104 

1617. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за инвестирање на 
средствата на доброволните пензиски 
фондови.................................... 75/7 

1618. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за инвестирање на 
средствата на задолжителните пен-

зиски фондови.............................. 75/7 

1967. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за начинот на присо-
единување на пензиски друштва и 
присоединување на пензиски фондо-
ви ...........................................................  85/43 

1968. Правилник за измена и дополнување 

на Правилникот за начинот на споју-
вање на пензиски друштва и спојува-
ње на пензиски фондови .....................  85/43 

1969. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за видот и начинот 
на спроведување на обуките од обла-
ста на капитално финансираното пен-

зиско осигурување за претставниците 
на пензиските друштва ........................  85/44 

2126. Правилник за агенти на пензиски 
друштва ................................................  89/19 

2127. Правилник за начин на вршење кон-
трола .....................................................  89/23 

2128. Правилник за начинот на добро кор-

поративно управување на пензиските 
друштва ................................................  89/26 

2390. Правилник за надоместоци за задол-
жителните  пензиски фондови  ...........  100/3 

2391. Правилник за спроведување едука-
ција заради отстранување на непра-
вилност сторена од страна на пензис-
ко друштво  ..........................................  100/5 

2392. Правилник за пренос на средства 

меѓу задолжителни пензиски фондови 100/7 

2690. Правилник за измена и дополнување 

на Правилникот за начинот на  упра-

вување со задолжителен и/или добро-

волен  пензиски фонд по повлекување 

или укинување на одобрението за 

управување со задолжителен и/или 

доброволен пензиски фонд на пензи-

ските друштва ......................................  110/45 

2691. Правилник за измена и дополнување 

на Правилникот за постапката за пов-

лекување или укинување на одобре-

ние за управување со задолжителен 

и/или доброволен пензиски фонд .......  110/46 

2692. Правилник за  постапка за избор на 
домашни правни лица за вршење на 
услуги со хартии од вредност  ............  110/46 

2987. Правилник за начинот на уништува-
ње на документи и начинот на уни-
штување, бришење и чистење на ме-

диумот во Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско 
осигурување .........................................  124/6 

3378. Правилник за доброволни индивиду-
ални и професионални сметки ............  140/2 

3379. Правилник за лиценцирање на пен-

зиски друштва ......................................  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 член-

ство 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 капи-

тално финансирано пензиско осигуру-

вање 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 друш-

тво.........................................................  175/9 

4312. Правилник за начинот и постапката 

за давање на одобрениja на измените 

на документите поднесени при ли-

ценцирање............................................  175/19 
4456. Правилник за известување на 

Агенцијата за супервизија на капи-

тално финансирано пензиско осигу-

рување 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 ра-

боти......................................................... 21/140 

848. Решение за издавање дозвола за вр-

шење осигурително брокерски работи 31/16 

1306. Правилник за потребната докумен-

тација и начинот за стекнување ква-

лификувано учество во друштво за 

осигурување, осигурително брокер-

ско друштво и друштво за застапува-

ње во осигурување ..............................  58/57 

2534. Решение за укинување на Решение за 

издавање дозвола за вршење осигури-

телно брокерски работи и Решение за 

измена на решение за издавање доз-

вола за вршење осигурително брокер-

ски работи ............................................  105/4 

2535. Решение за издавање дозвола за 

вршење осигурително брокерски ра-

боти ......................................................  105/5 

2698. Решение за издавање дозвола за врше-

ње осигурително брокерски работи  .  112/2 

2699. Решение за издавање дозвола за врше-

ње работи на застапување во осигуру-

вањето ..................................................  112/2 

3147. Тарифник за изменување и дополну-

вање на Тарифникот за содржината и 

висината на надоместоците и давач-

ките што ги наплатува Агенцијата за 

супервизија на осигурување и роко-

вите за уплата ......................................  130/42 

3413. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за методот на 
вреднување на ставките од билансот 
на состојба и изготвување на делов-
ните 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 стандар-
ди на информациските системи на 
друштвата за осигурување................. 187/145 

4641. Правилник за изменување и дополну-
вање на правилникот за формата и сод-
ржината на финансиските извештаи и 
детална содржина на годишниот из-
вештај за работењето  на друштвата за 
осигурување и/или реосигурување..... 187/148 

4666. Правилник за соодветноста на рео-
сигурителното покритие, методот за 
пресметка на износот на максимално 
покритие на друштвото за осигурува-
ње во табелата за максимално покри-
тиe и методот за пресметување на 
максимална можна штета................... 189/3 

4667. Правилник за изменување и дополну-
вање 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 допол-
нување на Правилник за формата и 

содржината на образецот на барањето 
и упатството за пополнување на бара-
њето за издавање на дозволата, ане-
ксот за финансиско покритие за одго-
ворност од вршење дејност, формата 
и содржината на образецот на дозво-
лата, 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 упатство-
то за пополнување на барањето за из-
давање на дозволата, анексот за фи-
нансиско покритие за одговорност од 

вршење дејност, формата и содржи-
ната на образецот на дозволата, како 
и формата, содржината и начинот на 
водење на регистарот на издадени 
дозволи за управување со железнич-
ката инфраструктура ...........................  49/30 
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1087. Тарифник за висината на надоместо-
кот за издавање на дозвола за управува-
ње со железничката инфраструктура 49/53 

1088. Тарифник за висината на надоместо-
кот за издавање на дозвола за вршење  
на јавен железнички превоз ...............  49/53 

1544. Регистар на дозволи за вршење јавен 

железнички превоз издадени од над-
лежни органи на земји членки на Ев-
ропската унија .....................................  72/71 

   

АГЕНЦИЈА  

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

2747. Правилник за постапување со одзе-
мен имот ..............................................  115/19 

   

АГЕНЦИЈА  

ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

3620. Тарифник 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 енергетски-
те контролори ......................................  153/20 

3621. Тарифник за максималната висина 

на надоместокот за вршење на енер-
гетска контрола ...................................  153/20 

3851. Програма за обука и полагање на 
испити на енергетски контролори .....  161/53 

   

АГЕНЦИЈА  

ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА  

НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

4418. Правилник за формата и содржината 
на Извештајот за работењето на  ту-
ристичките развојни зони ...................  182/15 

   

СОВЕТ  

НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

19. Одлука за престанок на мандатот 

член на Советот на јавните обвините-
ли на Република Македонија ............. .. 2/22 

270. Одлука за избор на јавен обвинител 
во Основното  јавно  обвинителство  
Скопје без ограничување на траење на 
мандатот................................................... 7/6 

339. Одлука зa отповикување на Одлуката 
СОИ.бр.1/13 од 09.01.2013 година, за 

јавниот обвинител Љупчо Шврговски  11/24 

1003. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  45/23 

1187. Оглас од Советот на Јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  52/30 

1188. Оглас од Советот на Јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  52/30 

1279. Одлука за избор на заменик Претседа-

тел на Советот на јавните обвинители 

на Република Македонија ...................  57/13 

1280. Одлука за избор на  јавен обвинител 

во  Јавното обвинителство  на Репуб-

лика Македонија и јавни обвинители 

во Вишото јавно обвинителство Скоп-

је ............................................................  57/14 

1503. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  69/111 

1504. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  69/112 

1543. Одлука за избор на Основен  јавен об-

винител на Основното  јавно обвини-

телство Скопје и Јавен обвинител во 

Основното јавно обвинителство Скопје 72/71 

1609. Оглас за избор на јавни обвинители 

од Советот на јавните обвинители на 

Република Македонија ........................  74/18 

1759. Oдлука за објавување на оглас за из-

бор на еден јавне обвинител во Основ-

ното јавно обвинителство Гостивар... 78/16 

1760. Оглас за избор на виш јавен обвини-

тел на на Вишото јавно обвинителство 

во Битола ..............................................  78/16 

1803. Одлука од Советот на јавните обви-

нители на Република Македонија ......  79/176 

1829. Оглас за избор на јавен обвинител во 

Основното јавно обвинителство Коча-

ни ..........................................................  81/116 

2194. Одлука за избор на виш јавен обвини-

тел на Вишото јавно обвинителство 

Битола јавен обвинител во Вишото 

јавно обвинителство Битола јавен об-

винител во Основното јавно обвини-

телство за гонење на организиран кри-

минал и корупција и јавни обвинители 

во Основното јавно обвинителство 

Скопје и Штип .....................................  91/81 

2195. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  91/81 

2196. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  91/82 

2197. Оглас за избор на јавни обвинители 

во Советот за јавните обвинители на 

Република Македонија  .......................  91/82 

2259. Одлука зa  проширување на Система-

тизацијата на бројот на јавни обвини-

тели во Вишото јавно обвинителство 

Гостивар за еден јавен обвинител, Ви-

шото јавно обвинителство Штип за 

еден јавен обвинител, Основното јавно 

обвинителство Скопје за три јавни об-

винители, Основното јавно обвинител-

ство Куманово за два јавни обвини-

тели,  Основното јавно обвинителство 

Велес за два јавни обвинители, Основ-

ното јавно обвинителство Охрид за 

еден јавен обвинител ...........................  93/31 



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 Страна 155 

 

2260. Оглас од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  93/31 

3486. Одлука за избор на основен јавен об-

винител на Основното јавно обвини-

телство Гостивар,  основен јавен обви-

нител на Основното јавно обвинител-

ство Свети Николе,  јавен обвинител 

во Вишото јавно обвинителство Гос-

тивар,  јавен обвинител во Вишото јав-

но обвинителство Штип  и јавни обви-

нители во Основното јавно обвинител-

ство Скопје Струмица  Куманово и  

Охрид................................................... 144/161 

3487. Одлука од Совет на јавните обвините-

ли на Република Македонија ............. . 144/161 

3488. Одлука од Совет на јавните обвините-

ли на Република Македонија ............. . 144/162 

3489. Одлука од Совет на јавните обвините-

ли на Република Македонија ............. . 144/162 

3490. Одлука за  проширување на система-

тизацијата на бројот на јавни обвини-

тели во Вишото  јавно  обвинителство   

Гостивар  за еден јавен обвинител...... 144/162 

3491. Оглас од Совет на јавните обвинители 

на Република Македонија .................. .. 144/162 
3492. Оглас од Совет на јавните обвинители 

на Република Македонија .................. .. 144/163 

3720. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  155/43 

3721. Одлука за избор на јавен обвинител за 

времено упатување во друго јавно об-

винителство најмногу до  6 (шест) ме-

сеци ......................................................  155/43 

3722. Оглас од Советот за јавни обвинители 

на Република Македонија ..................  155/43 

3745. Одлука за престанок на функција ја-

вен обвинител ......................................  158/15 

4062. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  167/17 

4063. Оглас од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  167/17 

4176. Одлука за избор на  виш јавен обви-

нител на Вишото јавно обвинителство 

Штип јавен обвинител во вишото јав-

но обвинителство Гостивар јавен об-

винител во вишото јавно обвинител-

ство Битола основен јавен обвинител 

на основните јавни обвинителства Ка-

вадарци, Кичево, Кочани, Куманово, 

Крива Паланка, Дебар, основен јавен 

обвинител на основното јавно обвини-

телство за гонење на организиран кри-

минал и корупција  јавен обвинител во 

Основното јавно обвинителство Скоп-

је ...........................................................  170/87 

4252. Исправка............................................. 172/105 

4177. Оглас од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  170/87 

4600. Одлука за избор на јавен обвинител за 

времено упатување во друго Јавно об-

винителство најмногу до 6 (шест) ме-

сеци....................................................... 186/62 

АКАДЕМИЈА  

ЗА ОБУКА НА СУДИИ  

И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

3148. Одлука од Академијата за судии и 

јавни обвинители .................................  130/43 

3661. Правилник за почетна обука–теорет-

ска настава.......................................... 154/20 

   

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  

ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

20. Одлука за одземање на лиценца за 

вршење на енергетската дејност про-

изводство на топлинска енергија на 

Топлификација АД Скопје ..................  2/22 

21. Одлука за одземање на лиценца за 

вршење на енергетската дејност ди-

стрибуција на топлинска енергија на 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА 

ДООЕЛ Скопје .....................................  2/22 

22. Одлука за одземање на лиценца за 

вршење на енергетската дејност снаб-

дување со топлинска енергија на 

СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ 

Скопје ...................................................  2/23 

23. Одлука за одземање на лиценца за 

вршење на енергетската дејност снаб-

дување со топлинска енергија на 

СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ 

Скопје ...................................................  2/23 

24. Одлука за одземање на лиценца за 

вршење на енергетската дејност снаб-

дување со топлинска енергија на 

СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ 

Скопје ...................................................  2/23 

271. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност дистри-

буција на природен гас......................... 7/6 

272. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност снабду-

вање со природен гас на тарифни пот-

рошувачи приклучени на системот за 

дистрибуција на природен гас.............. 7/10 

273. Одлука за одземање на лиценцата за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива за транспорт – тр-

говија со екстра лесно масло ЕЛ-1...... 7/13 

274. Одлука за одземање на дел од лицен-

цата за вршење на енергетска дејност 

трговија со сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транс-

порт......................................................... 7/13 

275. Одлука за неодземање на лиценцата 

за вршење на енергетска дејност трго-

вија со сурова  нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт 7/13 



Страна 156           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 

276. Одлука за одземање на лиценцата за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива за транспорт–тр-

говија со екстра  лесно масло ЕЛ-1 и 

Еуродизел  БС........................................ 7/14 

277. Одлука за одземање на лиценцата за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива за транспорт–тр-

говија со екстра лесно масло за дома-

ќинство ЕЛ-1, Еуросупер БС-95 и Еу-

родизел  БС  (Д-Е V)............................. 7/14 

278. Одлука за одземање на лиценцата за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со нафта и нафтени деривати и био-

горива и мешавина на течни горива 

од фосилно потекло што се користат 

за транспорт со биогорива.................... 7/14 

279. Одлука за примена на цена за врше-

ње на дејноста производство на топ-

линска енергија...................................... 7/15 

280. Одлука за примена на цена за врше-
ње на дејноста дистрибуција на топ-
линска енергија............................ 7/15 

281. Одлука за примена на цена за врше-
ње на дејноста снабдување со топлин-
ска енергија............................................ 7/15 

287. Одлука за влегување во сила на лицен-
ца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија 8/4 

288. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 8/6 

337. Одлука за  изменување и дополнува-

ње на Одлуката за одобрување на та-
рифа за вршење на регулирана деј-
ност дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на та-
рифните потрошувачи приклучени на 
системот за дистрибуција на приро-
ден гас на Дирекцијата за технолошко 
– индустриски развојни зони – Скоп-

је, (ДТИРС) за 2012 година и годи-
шен приход по составни елементи за 
регулиран период 2012-2016 година... 11/23 

338. Одлука за престанување на лиценца 
за вршење на енергетска дејност трго-
вија  со електрична енергија ..............  11/24 

506. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за месец јануари 
од 2013 година .....................................  13/93 

610. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата ... . 16/20 

611. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност тргови-

ја со електрична енергија...................... 16/22 

612. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за тарифни потро-

шувачи приклучени на системот за ди-

стрибуција на природен гас во Техно-

лошко-индустриска развојна зона-

Скопје за месец јануари 2013 година 16/25 

613. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за издавање на лицен-

ца за вршење на енергетската дејност 

трговија со нафта и нафтени деривати 

и биогорива и мешавина на течни го-

рива од фосилно потекло што се ко-

ристат за транспорт со биогорива – 

трговија со екстра лесно масло за до-

маќинство (ЕЛ-1) и ЕУРО ДИЗЕЛ БС 16/25 

682. Одлука за користење на повластена та-

рифа на електрична енергија произве-

дена од обновливи извори на енергија 19/26 

683. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија ..........................  19/27 

684. Правилник за цени на природен гас 

за снабдувач во краен случај ..............  19/28 

685. Тарифен систем за дистрибуција на 

природен гас .........................................  19/31 

686. Тарифен систем за продажба на при-

роден гас за снабдувач во краен случај 19/35 

687. Тарифен систем за пренос на приро-

ден гас ...................................................  19/55 

705. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  22/38 

706. Одлука од Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија  22/40 

762. Одлука за утврдување на продажна 
цена на природен гас за месец февру-
ари од 2013 година ..............................  24/25 

800. Одлука за утврдување на продажна це-

на на природен гас за тарифни потро-
шувачи приклучени на системот за дис-
трибуција на природен гас во Техно-
лошко-индустриска развојна зона - 
Скопје за месец февруари 2013 година 26/76 

823. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата ...  28/46 

824. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност тргови-
ја со електрична енергија ....................  28/47 

825. Одлука за влегување во сила на лицен-
ца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија 28/51 

826. Одлука за користење на повластена та-

рифа на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија 28/53 

827. Решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија ..........................  28/53 

828. Правилник за цени на топлинска 

енергија и системски услуги................ 28/54 

858. Одлука за изменување на Одлуката  
УП1 бр. 08-167/12 од 27.07.2012 година 
во врска со Одлуката за примена на це-
на за вршење на дејноста производство 
на топлинска енергија на Друштвото за 
производство на топлинска енергија 

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.... 32/40 



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 Страна 157 

 

859. Одлука за изменување на Одлуката  

УП1 бр. 08-166/12 од 27.7.2012 годи-

на во врска со Одлуката за примена 

на цена за вршење на дејноста ди-

стрибуција на топлинска енергија на 

Друштвото за дистрибуција на топ-

линска енергија ДИСТРИБУЦИЈА 

НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 

ДООЕЛ Скопје ....................................  32/41 

860. Одлука за изменување на Одлуката  

УП1 бр. 08-162/12, УП1 бр. 08-165/12 

и УП1 бр. 08-168/12  од 27.07.2012 го-

дина во врска со Одлуката за примена 

на цената за вршење на дејноста снаб-

дување со топлинска енергија на 

Друштвото за снабдување со топ-

линска енергија СНАБДУВАЊЕ СО 

ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДОО-

ЕЛ Скопје.............................................  32/41 

861. Одлука за изменување на Одлуката 

за утврдување на регулиран максима-

лен приход за производство, дистри-

буција и снабдување со топлинска 

енергија за греење и тарифни ставови 

за 2013 година на Друштвото за снаб-

дување со пареа и топла вода СКОП-

ЈЕ СЕВЕР АД Скопје ..........................  32/43 

924. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата..... 38/27 

925. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија........... 38/28 

926. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија.......................................................... 38/31 

927. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија............................ 38/32 

948. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  40/39 

958. Одлука за влегување во сила на ли-

ценца за вршење на енергетска деј-

ност производство на електрична 

енергија ................................................  41/22 

959. Одлука за влегување во сила на ли-

ценца за вршење на енергетска деј-

ност производство на електрична 

енергија ................................................  41/25 

960. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за месец март 

од 2013 година .....................................  41/27 

997. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за тарифни по-

трошувачи приклучени на системот 

за дистрибуција на природен гас во 

Технолошко-индустриска развојна зо-

на-Скопје за месец март 2013 година  44/39 

1002. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата ...  45/22 

1024. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  46/152 

1025. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  46/153 

1026. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  46/154 

1027. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  46/155 

1028. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  46/156 

1029. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  46/157 

1030. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  46/158 

1031. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  46/159 

1032. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  46/160 

1033. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  46/161 

1034. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  46/162 

1035. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  46/163 

1077. Одлука за влегување во сила на ли-

ценца за вршење на енергетска деј-

ност производство на електрична 

енергија................................................... 48/14 

1078. Решение за продолжување на важно-

ста на Решението за стекнување на 

привремен статус на повластен про-

изводител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на 

енергија .................................................  48/18 

1090. Одлука за издавање на Лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со природен гас ................................  49/57 



Страна 158           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 

1169. Одлука за издавање на Лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со електрична енергија ...................  51/24 

1170. Одлука за издавање на Лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со електрична енергија ...................  51/27 

1171. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  51/30 

1172. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  51/30 

1173. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  51/31 

1174. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  51/31 

1175. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност  произ-

водство на електрична енергија .........  51/32 

1176. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  51/34 

1177. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  51/37 

1178. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  51/38 

1179. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  51/38 

1180. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  51/39 

1189. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  52/31 

1213. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за месец април 

од 2013 година....................................... 53/79 

1262. Одлука за влегување во сила на ли-

ценца за вршење на енергетска деј-

ност производство на електрична 

енергија ................................................  56/111 

1263. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  56/113 

1264. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  56/113 

1281. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за тарифни пот-

рошувачи приклучени на системот за 

дистрибуција на природен гас во Тех-

нолошко-индустриска развојна зона-

Скопје за месец април 2013 година ....  57/14 

1322. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  59/31 

1323. Решение за продолжување на важ-

носта на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен про-

изводител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на 

енергија .................................................  59/32 

1377. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за повласте-

ни производители на електрична 

енергија од обновливи извори на 

енергија.................................................. 63/100 

1378. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  63/100 

1379. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  63/101 

1380. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  63/102 

1381. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  63/102 

1382. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  63/103 

1383. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  63/104 

1405. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  65/18 

1444. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  68/289 

1445. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  68/289 

1446. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  68/290 

1447. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  68/291 



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 Страна 159 

 

1448. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ...........  68/292 

1449. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  68/293 

1450. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ...........  68/294 

1451. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ...........  68/294 

1452. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ...........  68/295 

1453. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ...........  68/296 

1454. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ...........  68/297 

1455. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ...........  68/298 

1456. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ...........  68/299 

1457. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ...........  68/300 

1458. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  68/301 

1459. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  68/302 

1460. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  68/303 

1505. Решение за продолжување на важ-

носта на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен про-

изводител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на 

енергија ................................................  69/112 

1522. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со електрична енергија ...................  70/116 

1523. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  70/119 

1524. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со електрична енергија ....................  70/122 

1525. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  70/125 

1526. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  70/127 

1545. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на биогорива – производство 

на биодизел ..........................................  73/3 

1546. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за издавање на ли-

ценца за вршење на енергетската деј-

ност трговија со сурова нафта, нафте-

ни  деривати, биогорива и горива за 

транспорт – трговија со течен нафтен 

гас (ТНГ)  .............................................  73/6 

1547. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за месец мај од 

2013 година ..........................................  73/8 

1548. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со природен гас ................................  73/8 

1549. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  73/11 

1550. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  73/11 

1551. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  73/12 

1552. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  73/13 

1553. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  73/14 

1554. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  73/14 

1555. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  73/15 

1556. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  73/16 

1557. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  73/17 



Страна 160           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 

1558. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  73/17 

1559. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  73/18 

1560. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  73/19 

1561. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  73/20 

1562. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  73/20 

1563. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  73/21 

1564. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  73/22 

1565. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  73/22 

1566. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  73/23 

1567. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  73/23 

1568. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  73/24 

1569. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  73/25 

1610. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  74/19 

1626. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за тарифни по-

трошувачи приклучени на системот 

за дистрибуција на природен гас во 

Технолошко-индустриска развојна зо-

на-Скопје за месец мај 2013 година ..  76/12 

1745. Одлука за влегување во сила на ли-

ценца за вршење на енергетска деј-

ност производство на електрична 

енергија ................................................  78/3 

1746. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за издавање на ли-

ценца за вршење на енергетската деј-

ност трговија со сурова нафта, нафте-

ни  деривати, биогорива и горива за 

транспорт – трговија со Еуродизел БС 78/7 

1747. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија ........................................................  78/8 

1748. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија ........................................................  78/9 

1749. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  78/9 

1750. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  78/10 

1751. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  78/11 

1752. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  78/11 

1753. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  78/12 

1754. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  78/13 

1755. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија ..........................  78/14 

1756. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија ..........................  78/14 

1757. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  78/15 

1758. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности ..........  78/15 

1830. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  81/116 

1831. Одлука за менување на лиценца за 

вршење на енергетска дејност-тргови-

ја со електрична енергија ....................  81/118 

1832. Одлука за престанување на лиценца 

за вршење на енергетска дејност 

транзит на електрична енергија ..........  81/121 



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 Страна 161 

 

1970. Одлука за влегување во сила на ли-

ценца за вршење на енергетска деј-

ност производство на електрична 

енергија ................................................  85/44 

1971. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  85/46 

1972. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  85/47 

1973. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  85/47 

1974. Решение за изменување на Решение-

то за стекнување на привремен статус 

на повластен производител на елект-

рична енергија произведена од обнов-

ливи извори на енергија .....................  85/48 

1993. Одлука за користење на повластена та-

рифа на електрична енергија произве-

дена од обновливи извори на енергија 86/19 

1994. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  86/20 

2019. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  87/86 

2020. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  87/87 

2021. Одлука за престанување на лиценца 

за вршење на енергетска дејност трго-

вија со електрична енергија ...............  87/89 

2022. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  87/89 

2023. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за месец јуни од 

2013 година ..........................................  87/91 

2024. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/92 

2025. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/92 

2026. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/93 

2027. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/94 

2028. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/94 

2029. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  87/95 

2030. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  87/96 

2031. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  87/96 

2032. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  87/97 

2033. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  87/98 

2034. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  87/98 

2035. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  87/99 

2036. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  87/99 

2037. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија ............  87/100 

2038. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  87/101 

2039. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  87/101 

2040. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  87/102 

2041. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  87/103 

2042. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  87/103 

2043. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  87/104 

2044. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  87/105 



Страна 162           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 

2045. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/105 

2046. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/106 

2047. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/107 

2048. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/107 

2049. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/108 

2050. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/109 

2051. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/109 

2052. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/110 

2053. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/111 

2054. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  87/111 

2129. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за тарифни по-

трошувачи приклучени на системот 

за дистрибуција на природен гас во 

Технолошко-индустриска развојна зо-

на-Скопје за месец јуни 2013 година  89/31 

2130. Решение за продолжување на важно-

ста на Решението за стекнување на при-

времен статус на повластен производи-

тел на електрична енергија произведена 

од обновливи извори на енергија........ 89/32 

2137. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  90/35 

2138. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  90/39 

2139. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  90/42 

2140. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  90/46 

2141. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  90/49 

2142. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија.... 90/52 

2143. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  90/55 

2144. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  90/58 

2145. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија ........................................................  90/61 

2146. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија ........................................................  90/61 

2147. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија ..........................  90/62 

2148. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  90/62 

2149. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  90/63 

2150. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  90/64 

2151. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  90/65 

2152. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија ..........................  90/66 

2153. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  90/67 

2198. Одлука за одобрување на регулиран 

максимален приход и цена за вршење 

на регулираната енергетска дејност 

производство на електрична енергија 

на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-

НИЈА – Скопје за 2013 година ...........  91/82 

2199. Одлука за одобрување на регулиран 

максимален приход за вршење на ре-

гулирана енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија на АД 

ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопс-

твеност Неготино за 2013 година .......  91/83 



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 Страна 163 

 

2200. Одлука за одобрување на регулиран 

максимален приход за 2013 година и 

регулирана просечна тарифа за 2013 

година за вршење на регулираната 

енергетска дејност организирање и 

управување со пазарот на електрична 

енергија на Операторот на електро-

преносниот систем на Македонија, 

АД МЕПСО-Скопје ............................  91/83 

2201. Одлука за одобрување на регулиран 

максимален приход и цена за вршење 

на регулираната енергетска дејност 

снабдување со електрична енергија на 

тарифни потрошувачи на ЕВН Маке-

донија  АД Скопје за 2013 година .....  91/83 

2202. Одлука за одобрување на регулиран 

максимален приход и регулирана 

просечна тарифа за дистрибуција на 

електрична енергија за вршење на ре-

гулираната енергетска дејност ди-

стрибуција на електрична енергија за 

ЕВН Електростопанство на Македо-

нија АД за дистрибуција и снабдува-

ње со електрична енергија Скопје за 

2013 година ..........................................  91/84 

2203. Одлука за одобрување на регулиран 

максимален приход и просечна тари-

фа за вршење на регулираната енер-

гетска дејност пренос на електрична 

енергија на Операторот на електро-

преносниот систем на Македонија, 

АД МЕПСО - Скопје за 2013 година .  91/85 

2204. Правила за изменување и дополнува-

ње на Правилата за пазар на еле-

ктрична енергија .................................  91/85 

2205. Правила за изменување и дополнува-

ње на Правила за снабдување во кра-

ен случај со електрична енергија .......  91/86 

2206. Правила за изменување и дополнува-

ње на Правилата за снабдување со 

електрична енергија ............................  91/86 

2207. Методологија за изменување и до-

полнување на Методологијата за 

пресметка на цените на пресметков-

ните елементи по кои производителот 

на електрична енергија ја испорачува 

електричната енергија на снабдувачот 

на електрична енергија за тарифни 

потрошувачи и снабдувачот во краен 

случај со електрична енергија............  91/86 

2208. Тарифен систем за изменување и до-

полнување на Тарифен систем за ди-

стрибуција на електрична енергија ...  91/87 

2209. Tарифен систем за изменување и до-

полнување на Тарифен систем за пре-

нос на електрична енергија ................  91/87 

2226. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  92/11 

2350. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за издавање на лицен-

ца за вршење на енергетската дејност 

дистрибуција на природен гас.............. 97/14 

2351. Одлука за влегување во сила на ли-

ценца за вршење на енергетска деј-

ност производство на електрична 

енергија............................................... 97/14 

2369. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за месец јули од 

2013 година ..........................................  98/10 

2380. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја на големо со сурова нафта, нафтени 

деривати, биогорива и горива за 

транспорт – трговија на големо со Еу-

родизел БС  ..........................................  99/9 

2381. Тарифен систем за продажба на топ-

линска енергија ....................................  99/12 

2400. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија....................................................... 100/81 

2401. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................ 100/82 

2402. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата.... 100/82 

2403. Решение за стекнување на статус на 

повластен  производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија.......................... 100/83 

2404. Решение за стекнување на статус на 

повластен  производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија............................ 100/84 

2440. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на биогорива – производство 

на биодизел ..........................................  102/156 

2441. Одлука за издавање на лиценца  за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со природен гас ................................  102/158 

2442. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со природен гас ................................  102/161 

2443. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за тарифни пот-

рошувачи приклучени на системот за 

дистри буција на природен гас во 

Технолошко-индустриска развојна 

зона-Скопје за месец јули 2013 го-

дина .......................................................  102/164 

2573. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  106/70 

2574. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност снабду-

вање со електрична енергија...............  106/73 

2575. Одлука за издавање на лиценца 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  106/77 

2576. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  106/79 



Страна 164           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 

2604. Одлука за престанување на важност 

на лиценца за вршење на енергетска 

дејност Tрговија со сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и гори-

ва за транспорт на Друштвото за про-

изводство, транспорт, трговија и ус-

луги АЛМИ ПЕТРОЛ експорт-им-

порт ДООЕЛ Куманово ......................  108/3 

2605. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја на големо со сурова нафта, нафтени 

деривати, биогорива и  горива за 

транспорт – трговија на големо со еу-

родизел БС, еуросупер БС 95, екстра 

лесно гориво ЕЛ-1, биогориво и течен 

нафтен гас (ТНГ)  ................................  108/3 

2606. Одлука за користење на повластена та-

рифа на електрична енергија произве-

дена од обновливи извори на енергија 108/7 

2607. Одлука за утврдување на регулиран 

максимален приход, регулирана про-

сечна цена за производство, дистри-

буција и снабдување со топлинска 

енергија и тарифни ставови за 2013 

година на АД ЕЛЕМ - Подружница 

Енергетика – Скопје ...........................  108/7 

2608. Одлука за утврдување на регулиран 

максимален приход и тарифни ставо-

ви за вршење на енергетската дејност 

снабдување со топлинска енергија за 

2013 година на снабдување со топли-

на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 108/7 

2609. Одлука за утврдување на регулиран 

максимален приход за дејностите 

производство, дистрибуција и снаб-

дување со топлинска енергија и тари-

фни ставови за 2013 година на 

СКОПЈЕ СЕВЕР АД-Скопје................ 108/8 

2610. Одлука за утврдување на регулиран 

максимален приход за производство 

на топлинска енергија за греење, на-

доместок за системски услуги и сис-

темска резерва и тарифен став за про-

изведена топлинска енергија за 2013 

година на производство на топлина 

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје ..  108/8 

2611. Одлука за користење на повластена та-

рифа на електрична енергија произве-

дена од обновливи извори на енергија 108/9 

2612. Одлука за користење на повластена та-

рифа на електрична енергија произве-

дена од обновливи извори на енергија 108/9 

2613. Одлука за користење на повластена та-

рифа на електрична енергија произве-

дена од обновливи извори на енергија 108/10 

2614. Одлука за утврдување на регулиран 

максимален приход за вршење на деј-

носта дистрибуција на топлинска 

енергија за 2013 година на Друштво-

то за дистрибуција на топлинска 

енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОП-

ЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 

Скопје ...................................................  108/10 

2615. Решение од Комисијата за решавање 

на жалби во областа на енергетиката .  108/11 

2616. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/13 

2617. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/13 

2618. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/14 

2619. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/14 

2620. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/15 

2621. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/16 

2622. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/16 

2623. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/17 

2624. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/18 

2625. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/18 

2626. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/19 

2627. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/20 

2628. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/20 

2629. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/21 

2630. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  108/22 



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 Страна 165 

 

2631. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  108/22 

2632. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  108/23 

2633. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  108/23 

2634. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  108/24 

2635. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  108/24 

2636. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  108/25 

2637. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  108/26 

2653. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилата за снабдување 

со топлинска енергија .........................  109/12 

2697. Одлука за определување највисоки це-

ни на одделни нафтени деривати утвр-

дени согласно Методологијата ..........  112/3 

2799. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за месец август 

од 2013 година .....................................  117/7 

2832. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  118/23 

2868. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за тарифни по-

трошувачи приклучени на системот 

за дистрибуција на природен гас во 

Технолошко-индустриска развојна зо-

на - Скопје за месец август 2013 годи-

на ..........................................................  120/24 

2988. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  124/6 

2989. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  124/7 

2990. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  124/8 

2991. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  124/9 

2992. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија ..........................  124/10 

2993. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  124/10 

2994. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ............  124/12 

3009. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  125/6 

3076. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за месец сеп-

тември од 2013 година ........................  128/35 

3149. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  130/43 

3266. Одлука за влегување во сила на ли-

ценца за вршење на енергетска деј-

ност производство на електрична 

енергија  ................................................  133/37 

3267. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за тарифни пот-

рошувачи приклучени на системот за 

дистрибуција на природен гас во Тех-

нолошко-индустриска развојна зона-

Скопје за месец септември 2013 го-

дина .......................................................  133/39 

3275. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  134/40 

3276. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  134/42 

3277. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  134/44 

3278. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  134/47 

3279. Одлука за менување на лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со електрична енергија ....................  134/50 

3317. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  137/63 

3362. Одлука за задолжување на Друштво-

то за производство на топлинска 

енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОП-

ЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ – 

Скопје за отпочнување со производс-

тво на топлинска енергија за грејната 

сезона 2013/2014 ..................................  138/24 

3373. Решение за изменување на Решение-

то за стекнување на привремен статус 

на повластен производител на елект-

рична енергија произведена од обнов-

ливи извори на енергија ......................  139/100 



Страна 166           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 

3384. Одлука за престанување на лиценца 

за вршење на енергетска дејност трго-

вија со електрична енергија ...............  140/72 

3414. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за месец октом-

ври од 2013 година ..............................  141/27 

3461. Одлука за издавање на Лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  143/39 

3462. Одлука за издавање на Лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со електрична енергија  ..................  143/42 

3463. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  143/47 

3592. Исправка............................................ 151/81 

3502. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за тарифни пот-

рошувачи приклучени на системот за 

дистрибуција на природен гас во Тех-

нолошко-индустриска развојна зона-

Скопје за месец октомври 2013 година 145/12 

3526. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  147/53 

3527. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија  

произведена од обновливи извори на 

енергија ................................................  147/53 

3528. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  147/54 

3529. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ...........  147/54 

3530. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  147/55 

3531. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  147/55 

3532. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  147/56 

3555. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за издавање на ли-

ценца за вршење на енергетската деј-

ност трговија со сурова нафта, нафте-

ни  деривати, биогорива и горива за 

транспорт – трговија со екстра лесно 

масло за горење (ЕЛ-1) .......................  148/118 

3556. Решение за продолжување на важ-

носта на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен про-

изводител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на 

енергија ................................................  148/120 

3591. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  151/79 

3732. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за месец ноем-

ври од 2013 година ..............................  157/40 

3733. Одлука за влегување во сила на ли-

ценца за вршење на енергетска деј-

ност производство на електрична 

енергија .................................................  157/41 

3734. Одлука за влегување во сила на ли-

ценца за вршење на енергетска деј-

ност производство на електрична 

енергија .................................................  157/45 

3746. Одлука за менување на лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со електрична енергија ....................  158/16 

3747. Одлука за престанување на лиценца 

за вршење на енергетска дејност 

транзит на електрична енергија ..........  158/19 

3748. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата.. 158/19 

3949. Одлука за влегување во сила на ли-

ценца за вршење на енергетска деј-

ност производство на електрична 

енергија............................................... 163/106 

4014. Одлука за одобрување на регулирана 

тарифа за вршење на регулираните 

дејности дистрибуција на природен 

гас и снабдување со природен гас на 

тарифните потрошувачи приклучени 

на системот за дистрибуција на при-

роден гас на Јавното претпријатие за 

енергетски дејности „СТРУМИЦА 

ГАС“-Струмица ...................................  165/5 

4015. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  165/6 
4016. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со електрична енергија ....................  165/8 

4017. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење енергетска дејност трговија 

со електрична енергија ........................  165/11 

4018. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност  произ-

водство на електрична енергија .........  165/14 

4019. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  165/16 

4020. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за тарифни пот-

рошувачи приклучени на системот за 

дистрибуција на природен гас во Тех-

нолошко-индустриска развојна зона-

Скопје за месец ноември 2013 година 165/19 

4032. Одлука за менување на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  166/14 

4064. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  167/17 



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 Страна 167 

 

4133. Одлука за влегување во сила на Ли-

ценца за вршење на енергетска деј-

ност производство на електрична 

енергија ................................................  169/88 

4253. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  172/105 

4254. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  172/105 

4255. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  172/106 

4256. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија .........................  172/106 

4320. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  176/6 

4321. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за месец декем-

ври од 2013 година ..............................  176/9 
4410. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за тарифни пот-

рошувачи приклучени на системот за 

дистрибуција на природен гас во Тех-

нолошко-индустриска развојна зона-

Скопје за месец декември 2013 

година...................................................  181/32 

4419. Одлука за престанување на лиценца 

за вршење на енергетска дејност 

транзит на електрична енергија .........  182/19 

4420. Одлука за менување на лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија .........  182/19 

4421. Одлука за менување на лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со електрична енергија  ..................  182/21 

4470. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија  про-

изведена од обновливи извори на 

енергија ................................................  184/138 

4471. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  184/138 

4472. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  184/139 

4473. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  184/139 

4474. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија........................................................  184/140 

4475. Одлука за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енер-

гија ........................................................  184/140 

4476. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновнив-

ливи извори на енергија ......................  184/141 

4477. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија ..........................  184/141 

4478. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија ..........................  184/142 

4479. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија ..........................  184/142 
4480. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на елентрич-

на енергија производство од обновли-

ви извори на енергија ..........................  184/142 
4481. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија ..........................  184/143 

4536. Одлука за одобрување на тарифа за 

дистрибуција на природен гас и снаб-

дување со природен гас на тарифните 

потрошувачи приклучени на систе-

мот за дистрибуција на природен гас 

на Дирекцијата за технолошко - ин-

дустриски развојни зони – Скопје, 

(ДТИРЗ) за 2014 година ......................  185/123 

4537. Одлука за одобрување на регулирани 

максимални приходи и тарифи за 

вршење на дејностите пренос на при-

роден гас и управување со системот 

за пренос на природен гас за 2014 го-

дина на АД ГА-МА Скопје .................  185/123 

4538. Правилник за  изменување и допол-

нување на Правилникот за начин и 

услови за регулирање на цени за пре-

нос,  дистрибуција  и снабдување со 

природен гас .........................................  185/124 

4601. Одлука за издавање на Лиценца за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со електрична енергија ....................  186/62 

4602. Одлука за издавање на Лиценца за 

вршење на енергетска дејност снабду-

вање со електрична енергија...............  186/65 

4603. Одлука за издавање на Лиценца  за 

вршење на енергетска дејност тргови-

ја со електрична енергија ....................  186/69 

4604. Одлука за одобрување на регулирана 

максимална цена за вршење на деј-

носта снабдување со природен гас на 

тарифните потрошувачи приклучени 

на системот за пренос на природен 

гас за период од 1.1.2014 до 30.9.2014 

година ...................................................  186/72 



Страна 168           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 

4605. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  186/72 

308. Исправка од Регулаторна комисија 

за енергетика на Република Македо-

нија („Службен весник на РМ“ бр. 

168/12) ..................................................  10/97 

 

   

ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА  

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1265. Одлука за доделување на наградата 

„Гоце Делчев“ за 2013 година, за осо-

бено значајни остварувања од интерес 

за Републиката во областа на науката  56/114 

   

ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДА „МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

4354. Одлука за доделување на државната 

награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ 

во 2013 година за остварувања во об-

ласта на публицистиката и новинар-

ството од интерес на Република Ма-

кедонија  ..............................................  177/100 

   

ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

3268. Одлука за доделување на државната 

награда „11 Октомври“ во 2013 го-

дина, за највисоко признание за жи-

вотно дело во областа на науката, 

уметноста, стопанството и другите 

дејности од јавен интерес на Републи-

ка Македонија .....................................  133/40 

   

ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

2399. Одлука за доделување на државната 

награда „Мајка Тереза" во 2013 го-

дина, за особено значајни остварува-

ња од интерес на државата во областа 

на хуманоста и човечката солидар-

ност и за поттикнување, унапредува-

ње на меѓусебното разбирање и развој 

на соработката како меѓу народите, 

така и меѓу припадниците на различ-

ните заедници, култури и вери ..........  100/81 

ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

2941. Одлука за доделување на државната 
награда "8 Септември" во 2013 го-
дина, за највисоко признание за жи-
вотно дело и признанието за тренери, 
спортисти и спортски работници за 
остварувања од областа на спортот во 
Република Македонија ........................  122/104 

   

ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДА „23 ОКТОМВРИ“ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

3374. Одлука за доделување на Државната 
награда „23 Октомври“ во 2013 годи-
на за долгогодишни остварувања во 
областа на науката, културата, обра-
зованието, заштитата на државните 
интереси и промоција на државните 
приоритети, вредности и културно-
историското наследство на Република 
Македонија........................................... 139/100 

   

МЕЃУНАРОДНИ 

ДОГОВОРИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1. Закон за ратификација на Договорот 
за економска и техничка соработка во 
областа на инфраструктурата меѓу 
Владата на Република Македонија и 
Владата на Народна Република Кина.. 15/2 

2. Закон за ратификација на Амандман 
на Статутот на Меѓународната финан-
сиска корпорација.................................. 15/18 

3. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Република Македонија и Репуб-
лика Србија за правна помош во гра-
ѓански и кривични предмети................ 15/21 

4. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Република Македонија и Репуб-
лика Србија за меѓусебно извршување 
на судските одлуки во кривичните 
предмети ...............................................................................................................................  24/1 

5. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Советот на министри на Босна 
и Херцеговина за соработка во облас-
та на здравството и медицинските на-
уки .........................................................................................................................................  24/20 

6. Закон за ратификација на Договорот 
за Централноевропската програма за 
размена на универзитетски студии 
(„ЦЕЕПУС III") ....................................................................................................................  24/38 

7. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Советот на министри на Репуб-
лика Албанија за реципрочно призна-
вање на возачки дозволи....................... 27/2 



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 Страна 169 

 

8. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Маке-
донија и Советот на министри на Ре-
публика Албанија за отвoрање на за-
еднички граничен премин Џепиште - 
Требиште  ............................................................................................................................. 27/56 

9. Закон за ратификација на Спогодбата 

меѓу Република Македонија и Европ-
ската унија за воспоставување рамка 
за учество на Република Македонија 
во операциите на Европската унија за 
управување со кризи ............................................................................................................ 27/83 

10. Закон за ратификација на Конвенци-
јата за трудова администрација, 1978 

(бр. 150)................................................... 55/2 

11. Закон за ратификација на Конвенци-
јата за колективно договарање, 1981 
(бр. 154) ................................................................................................................................. 55/13 

12. Закон за ратификација на Конвенци-
јата за работни односи во јавните 
служби, 1978 (бр.151) .......................................................................................................... 55/22 

13. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Македонската влада и Владата 
на Сојузна Република Германија за 
гробовите на воените жртви................. 55/33 

14. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и НАТО силите на Косово 

(КФОР) за хеликоптерски операции - 
медицинска евакуација......................... 71/2 

15. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Руската Федерација 
за основање и условите за работа на 
културните центри............................... 71/32 

16. Закон за ратификација на Спогодбата 

за соработка меѓу Владата на Републи-

ка Македонија и Владата на Република 

Србија во контекст на процесот на 

пристапување кон Европската унија.. 71/49 

17. Закон за ратификација на Договорот 

за соработка во областа на културата 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Косово.. 92/2 

18. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Косово 

за потврдување на периодите на оси-

гурување за остварување право на 

пензија................................................. 92/21 

19. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Владата на Република Македонија 

и Советот на министри на Босна и Хер-

цеговина за ветеринарна соработка... 92/66 

20. Закон за ратификација на Спогодбата 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Црна Гора за сора-

ботка и заемна помош по царински 

прашања............................................... 107/2 

21. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Азербеј-

џан за заемно поттикнување и зашти-

та на инвестиции................................. 107/53 

22. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Азербеј-

џан за одбегнување на двојното ода-

ночување и за заштита од фискална 

евазија по однос на даноците на до-

ход и на капитал................................. 107/82 

23. Закон за ратификација на Протоколот 

за стратегиска оценка на влијанието 

врз животната средина кон Конвенци-

јата за оценување на влијанијата врз 

животната средина во прекуграничен 

контекст................................................ 120/2 

24. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Република Македонија и Босна и 

Херцеговина за измени и дополнува-

ња на Договорот меѓу Република Ма-

кедонија и Босна и Херцеговина за 

меѓусебно извршување на судските 

одлуки во кривичните предмети ........  135/2 

25. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Република Македонија и Босна и 

Херцеговина за измени и дополнува-

ња на Договорот меѓу Република Ма-

кедонија и Босна и Херцеговина за ек-

страдиција ............................................  135/11 

26. Закон за ратификација на Третиот до-

полнителен протокол на Европската 

конвенција за екстрадиција ................  135/25 

27. Закон за ратификација на Спогодбата 

меѓу Владата на Република Македо-

ниjа и Владата на Руската Федерациjа 

за соработка при изградбата на гасо-

водот - кракот за испорака на гас во  

Република Македониjа ........................  135/39 

28. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Република Македонија и Арген-

тинската Република за размена на ин-

формации за даночни прашања.......... 150/2 

29. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Федеративна Репуб-

лика Бразил за соработка во областа 

на образованието................. 150/33 

30. Закон за ратификација на Спогодбата 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Косово 

за отворање на нов заеднички грани-

чен премин наменет за меѓународен 

патен сообраќај меѓу двете земји „Бе-

лановце - Станчиќ“................................ 150/45 

31. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Турција 

за основање и за активностите на кул-

турните центри................................. 150/59 

32. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Република Македонија и Репуб-

лика Хрватска за Евроатлантско пар-

тнерство.............................................. 165/2 

33. Закон за ратификација на Договорот 

од Најроби за заштита на олимписки-

от симбол............................................ 165/16 



Страна 170           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2013 

34. Закон за ратификација на Меморан-

думот за разбирање за соработка во 

здравството меѓу Владата на Републи-

ка Македонија и Владата на Државата 

Катар.................................................... 189/2 

   

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ  

И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА 

НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1. Одлука за воведување на рестриктив-
ната мерка согласно Одлуката 
2012/634/ЗНБП на Советот од 15 
октомври 2012 година за изменување 
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рестриктивни мерки против Демок-
ратска Народна Република Кореја.... 57/7 

12. Одлука за воведување на рестрик-
тивните мерки согласно одлуката 
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придружено во периодот 1 јануари 
– 30 јуни 2013 година....................... 117/2 

16. Преглед на правни акти на ЕУ 
(Брисел) кон кои Република Маке-
донија се има придружено, а од кои 
произлегуваат обврски за Републи-
ка Македонија и нејзините правни и 
физички лица – рестриктивни мер-
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Листата на лекови кои паѓаат на то-

вар на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија ........................  54/94 

1226. Одлука за дополнување на Одлуката 

за утврдување на референтни цени за 

здравствени услуги од областа на оч-

ната хирургија .....................................  54/99 

1282. Одлука за изменување и дополнува-

ње на  Одлуката за утврдување на об-

расците предвидени во Правилникот 

за содржината и начинот на оствару-

вањето на правата и обврските од за-

должителното здравствено осигуру-

вање ......................................................  57/15 

1283. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за содржина-

та и начинот на остварување на пра-

вата  и обврските од  задолжителното 

задравствено осигурување .................  57/23 

1284. Правилник за начинот на користе-

ње, пристап, издавање, чување и заш-

тита на податоците од информацио-

ниот систем на ФЗОМ достапни на 

веб порталот ........................................  57/23 

1285. Правилник за формата и содржина-

та на картичката за здравствено оси-

гурување  и за начинот на  нејзиното 

издавање, водење, користење и дока-

зот за платен придонес за задолжи-

телно здравствено осигурување.........  57/28 

1397. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за утврдување на 

обрасците предвидени во Правилни-

кот за содржината и начинот на ос-

тварувањето на правата и обврските 

од задолжителното здравствено оси-

гурување ...............................................  64/17 

1398. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за содржина-

та и начинот на остварувањето на 

правата и обврските од задолжител-

ното здравствено осигурување ...........  64/27 

2082. Одлука за дополнување на Одлуката 

за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко – консултативната 

здравствена заштита ............................  88/61 

2083. Одлука за дополнување на Одлуката 

за утврдување на референтни цени за 

пакетите на завршени епизоди на ле-

кување за специјалистичко - консул-

тативната здравствена заштита-амбу-

лантски .................................................  88/62 

2084. Одлука за изменување и дополнува-

ње на  Одлуката за утврдување на 

обрасците предвидени во Правилни-

кот за содржината и начинот на ос-

тварувањето на правата и обврските 

од задолжителното здравствено оси-

гурување ...............................................  88/62 

2085. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за утврдување на 

обрасците предвидени во Правилни-

кот за начинот на користење на 

здравствени услуги на осигурените 

лица во странство ................................  88/64 

2210. Исправка........................................... 91/87 

2086. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот 

на користење, пристап, издавање, чу-

вање и заштита на податоците од ин-

формациониот систем на ФЗОМ до-

стапни на ВЕБ порталот ......................  88/64 

2087. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за содржина-

та и начинот на остварувањето на 

правата и обврските од задолжител-

ното здравствено осигурување ...........  88/64 

2088. Правилник за начинот на користење 

на здравствени услуги на осигурени-

те лица вo странство ............................  88/65 

2370. Одлука за утврдување на референтна 

цена за хемодијализен третман сог-

ласно упатството за начинот на врше-

ње на здравствената дејност која се 

однесува на лекувањето со дијализа ..  98/11 

2371. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за утврдување на ви-

сината на учеството на осигурените 

лица во вкупните трошоци на здрав-

ствените услуги и лековите ................  98/11 
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2536. Одлука за изменување и дополнува-

ње на  Одлуката за утврдување на об-

расците предвидени во Правилникот 

за содржината и начинот на оствару-

вањето на правата и обврските од за-

должителното здравствено осигуру-

вање ......................................................  105/5 

2853. Одлука за изменување и дополнува-

ње  на Одлуката  за утврдување  на 

референтни цени на лекови кои се на 

Листата на лекови кои паѓаат на то-

вар на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија ........................  119/67 

2854. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за утврдување на 

обрасците предвидени во Правилни-

кот за содржината и начинот на ос-

тварувањето на правата и обврските 

од задолжителното здравствено оси-

гурување ..............................................  119/73 

2855. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за содржина-

та и начинот на остварувањето на 

правата и обврските од задолжител-

ното здравствено осигурување ..........  119/76 

3363. Одлука за изменување и дополнува-

ње на  Одлуката за утврдување на 

обрасците предвидени во Правилни-

кот за начинот на користење на 

здравствени услуги на осигурените 

лица во странство ................................  138/24 

3364. Одлука за изменување и дополнува-

ње на  Одлуката за утврдување на 

обрасците предвидени во Правилни-

кот за содржината и начинот на ос-

тварување на правата и обврските од 

задолжителното здравствено осигу-

рување ..................................................  138/36 

3503. Одлука за изменување на  Одлуката 

за утврдување на обрасците предви-

дени во Правилникот за содржината 

и начинот на остварувањето на пра-

вата и обврските од задолжителното 

здравствено осигурување ...................  145/13 

3504. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за содржината и начинот на 

остварувањето на правата и об-

врските од задолжителното здрав-

ствено осигурување ............................  145/13 

3593. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за утврдување на ре-

ферентни цени на ортопедски и дру-

ги помагала за кои осигурените лица 

можат да остварат право на  товар на 

Фондот за здравствено осигурување 

на Македонија...................................... 151/81 

3594. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за индикаци-

ите за остварување на право на орто-

педски и други помагала.................... 151/82 

3595. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за критериу-

мите за склучување договори и по-

стапка за остварување на правото и  

начинот на плаќање на здравствените 

услуги за биомедицинско потпомо-

гнато оплодување во здравствените 

установи кои вршат специјалистичко 

- консултативна здравствена заштита 151/83 

4021. Одлука за изменување и дополнува-

ње на  Одлуката за утврдување на об-

расците предвидени во Правилникот 

за содржината и начинот на оствару-

вање на правата и обврските од за-

должителното здравствено осигуру-

вање.................................................... 165/19 

4257. Одлука за изменување и дополнува-

ње  на Одлуката  за утврдување  на 

референтни цени на лекови кои се на 

Листата на лекови кои паѓаат на то-

вар на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија .........................  172/107 

4258. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за содржина-

та и начинот на остварувањето на 

правата и обврските од задолжител-

ното здравствено осигурување ...........  172/149 

4259. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот 

на користење, пристап, издавање, чу-

вање и заштита на податоците од ин-

формациониот систем на ФЗОМ дос-

тапни на веб порталот .........................  172/149 

4322. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот 

на плаќањето на здравствените услу-

ги во примарна здравствена заштита 176/10 

4607. Одлука за утврдување на скапи леко-

ви од листата на лекови кои паѓаат на 

товар на Фондот за здравствено оси-

гурување на Македонија  што се  из-

даваат на   рецепт во примарната 

здравствена заштита............................. 186/74 

4608. Одлука за изменување и дополнува-

ње на  Одлуката за утврдување на об-

расците предвидени во Правилникот 

за начинот на користење на здрав-

ствени услуги на осигурените лица 

во странство....................................... 186/74  
   

ФИТОСАНИТАРНА УПРАВА 

   

Рег.бр.  Бр./стр. 

2537. Национална листа на одобрени про-

изводи и активни супстанции за 2013 

година (*) .............................................  105/8 

   

УПРАВА  

ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 
3505. Национална сортна листа ................  145/14 
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СОВЕТ  

ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

282. Одлука за одземање на дозволата за 

вршење на радиодифузна дејност на 

Трговско радиодифузно друштво МО-

НАКО-РАДИО СИТИ ФМ ДООЕЛ, 

Куманово................................................. 7/16 

283. Решение за престанок на важноста на 

дозволата за вршење радиодифузна 

дејност на ТРД „РАДИО РАВЕЛ“ ДО-

ОЕЛ Скопје............................................. 7/17 

862. Одлука за изменување на Одлуката за 

доделување дозвола за вршење радио-

дифузна дејност преку јавна комуни-

кациска мрежа (телевизија преку ка-

бел) на локално ниво бр.07-174 од 

20.06.2011 година („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.84/11)... 32/43 

961. Упатство за измени и дополнувања 

на Упатството за формата и содржи-

ната на известувањата и барањата на 

радиодифузерите поврзани со проме-

ните во сопственичката структура и за 

видот и формата на податоците за еко-

номско-финансиското работење што 

радиодифузерите се должни да му ги 

доставуваат на Советот за радиодифу-

зија бр. 03-1012/1 од 21.4.2008 година 

(„Службен весник на Република Ма-

кедонија“ 53/08) ..................................  41/27 

1266. Одлука за објавување конкурс за до-

делување дозвола за вршење радиоди-

фузна дејност–радио, на државно ниво 56/114 

1267. Одлука за објавување конкурс за до-

делување дозвола за вршење радиоди-

фузна дејност - телевизија преку тере-

стријален предавател, на државно ни-

во.............................................................. 56/115 

1570. Правилник за техничките, простор-

ните, финансиските и кадровските ус-

лови за добивање дозвола за вршење 

радиодифузна дејност .........................  73/25 

1571. Правилник за определување на под-

рачјата на емитување преку јавна ко-

муникациска мрежа на телевизиските 

програмски сервиси на локално ниво  73/31 

1572. План за измена и дополнување на 

Планот за намена и распределба на 

преносни капацитети на дигитален те-

рестријален мултиплекс бр.01-6569/1 

од 26.12.2012 година  (“Службен вес-

ник на РМ“ број 168/12) .....................  73/31 

1611. Исправка............................................. 74/20 

1627. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за доделување дозво-

ли за вршење радиодифузна дејност 

бр. 02-1628/2 од 30.5.2007 година 

(„Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.67/07) .............................  76/12 

1628. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за доделување дозво-

ли за вршење радиодифузна дејност 

(телевизија) бр.07-2035/1 од 26.6.2008 

година („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 81/08) ...................  76/18 

1629. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за доделување доз-

волa за вршење радиодифузна дејност 

(телевизија) бр. 07-2914/1 од 6.10.2008 

година („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 125/08) .................  76/21 

1630. Одлука за одземање на дозволата за 

вршење на радиодифузна дејност на 

Трговско радиодифузно друштво ТОП 

ТВ ДООЕЛ Берово ..............................  76/22 

1631. Одлука за доделување дозвола за вр-

шење радиодифузна дејност ...............  76/23 

1632. Решение за престанок на важноста на 

дозволата за вршење радиодифузна 

дејност на ТРД „Алфа ТВ“ ДООЕЛ 

Скопје ...................................................  76/25 

1833. План за намена и распределба на пре-

носни капацитети на дигитален тере-

стријален мултиплекс (Пречистен 

текст) ....................................................  81/121 

2154. Решение за престанок на важноста на 

дозволата за вршење радиодифузна 

дејност на ТРД Телевизија КРТ ДОО-

ЕЛ Скопје .............................................  90/67 

2305. Одлука за одземање на дозволата за 

вршење на радиодифузна дејност на 

Трговско радиодифузно друштво Ќа-

ни Исмаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ 

(Младост) ДООЕЛ Прилеп .................  96/127 

2421. Одлука за доделување дозвола за 

вршење радиодифузна дејност - радио 

преку терестријален предавател на 

државно ниво .......................................  101/28 

2601. Одлука за одземање на дозволата за 

вршење на радиодифузна дејност на 

Трговско радиодифузно друштво РА-

ДИО МИС 2008 ДООЕЛ с. Преглово, 

Пласница ..............................................  107/43 

3286. Решение за престанок на важноста на 

дозволата за вршење  радиодифузна 

дејност на Радиодифузно трговско 

друштво „РАДИО МАКЕДОНСКА 

КАМЕНИЦА’’ ДООЕЛ Македонска 

Каменица бр.07-3464/1 од 26.11.2008 

година ...................................................  135/11 

3662. Правилник за техничките, простор-

ните, кадровските и финансиските ус-

лови за добивање дозвола за вршење 

радиодифузна дејност .........................  154/27 

   

АДВОКАТСКА КОМОРА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1633. Одлука за измена и дополнување на 

Статутот на адвокатската комора на 

Република Македонија ........................  76/27 
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2422. Одлука од Адвокатска комора на Ре-

публика Македонија ...........................  101/32 

   

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

27. Решение од Комората на извршители 

на Република Македонија ..................  2/28 

507. Решение од Комората на извршители 

на Република Македонија ..................  13/94 

508. Решение од Комората на извршители 

на Република Македонија ..................  13/94 

509. Решение од Комората на извршители 

на Република Македонија ..................  13/95 

510. Решение од Комората на извршители 

на Република Македонија ..................  13/95 

4065. Решение од Комора на извршители 

на Република Македонија ..................  167/19 

   

НОТАРСКА КОМОРА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

3424. Решение за почеток со работа од Но-

тарската комора на Република Маке-

донија ...................................................  142/60 

   

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА                     

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

28. Статут на Стоматолошката комора 

на  Македонија ....................................  2/29 

   

ДИРЕКЦИЈА 

ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

3506. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за мерките за заштита од по-
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