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образование („Службен весник на Ре-
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лика Македонија“ број 28/2004, 
84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 
88/15) ....................................................  217/36
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Унијата за Република Македонија во 
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сиска помош меѓу Владата на Репуб-
лика Македонија и Владата на Репуб-
лика Турција…..................................... 117/35

20. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Маке-
донија и Владата на Република Мол-
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ја за утврдување на граничните про-
цедури за железничкиот граничен 
премин Табановце-Прешево................ 148/2
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меѓу Македонската Влада и Владата 
на Кралството Данска за поттикнува-
ње и заемна заштита на инвестиции... 226/1

  
КОМИСИЈА  

ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУ-
ВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
106. Одлука за определување на дневни-

ците за службено патување во стран-
ство на пратениците во Собранието 
на Република Македонија ...................  6/3

431. Одлука за определување коефициент 
за утврдување на плата на претседа-
телот и на членовите на Државната 
комисија за одлучување во втор сте-
пен во областа на инспекцискиот 
надзор и прекршочната постапка .......  21/3

  
ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА 

КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

546. Закон за акцизите (Пречистен 
текст)………………………………..... 24/4

706. Закон за јавните набавки (Пречистен 
текст) .....................................................  27/2

2495. Закон за работните односи (Пречис-
тен текст) ..............................................  74/2

2511. Закон за придонеси од задолжително 
социјално осигурување (Пречистен 
текст).................................................. 75/2

3201. Закон за надворешни работи (Пре-
чистен текст) ........................................  103/2

3657. Закон за безбедност на храната (Пре-
чистен текст) ........................................  123/2

3658. Закон за ветеринарно здравство 
(Пречистен текст) ................................  123/51

4724. Закон за работните односи (Пречис-
тен текст) ..............................................  167/2

4840. Закон за спречување и заштита од 
дискриминација (Пречистен текст)... 177/4

5572. Закон  за еднакви можности на же-
ните и мажите (Пречистен текст) .......  201/2

  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  
 УКАЗИ 

Рег. бр.  Бр./стр.
414. Указ за поставување на пратеник на 

Република Македонија во Алијансата 
на цивилизациите на Обединетите 
Нации ....................................................  20/65
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415. Указ бр. 2 од Претседателот на
Република Македонија....................... 20/65

416. Указ бр. 3 од Претседателот на
Република Македонија........................ 20/65

842. Указ за поставување на должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Сојузна 
Република Германија .......................... 30/3

1015. Указ за поставување на должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Канада . 34/2

1865. Указ за поставување на должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Руската 
Федерација ........................................... 48/10

3034. Указ бр. 13 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 97/42

3682. Указ бр. 4 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 124/103

3873. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Крал-
ството Норвешка ................................. 132/2

3949. Указ бр. 5 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/3

3950. Указ бр. 6 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/3

3951. Указ бр. 7 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/4

3952. Указ бр. 8 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/4

3953. Указ бр. 9 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/4

3954. Указ бр. 10 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/4

3955. Указ бр. 11 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/5

3956. Указ бр. 12 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/5

3957. Указ бр. 13 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/5

3958. Указ бр. 14 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/5

3959. Указ бр. 15 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/6

3960. Указ бр. 16 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/6

3961. Указ бр. 17 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/6

3962. Указ бр. 18 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/7

3963. Указ бр. 19 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 140/7

4234. Указ бр. 20 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ........................... 149/32

4622. Указ за поставување на должноста 
вонреден и ополномоштен нерези-
дентен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Социјалистичка Републи-
ка Виетнам и Монголија  .................... 162/3

4640. Указ бр. 14 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.......................... 163/3

5078. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија, Шеф на 
Мисијата на Република Македонија 
при Европската Унија .........................  182/3

5079. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Фран-
цуската Република............................. 182/3

5080. Указ бр. 21 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ............................  182/3

5081. Указ бр. 22 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ............................  182/3

5181. Указ бр. 23 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ............................  187/2

5705. Указ бр. 24 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ............................  205/2

5713. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Порту-
галската Република и Кралството Ма-
роко .......................................................  206/3

5846. Указ за поставување на должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија, Шеф на 
Мисијата на Република Македонија 
при Европската Унија .........................  211/2

6104. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Репуб-
лика Бугарија .......................................  220/3

6282. Указ број 15 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ............................  225/8

6435. Указ  бр. 25 од Претседателот на 
Република Македонија ........................  230/2

6436. Указ  бр. 26 од Претседателот на 
Република Македонија ........................  230/2

6437. Указ  бр. 27 од Претседателот на 
Република Македонија ........................  230/3

  
 УРЕДБИ  

Рег. бр.  Бр./стр.
3054. Уредба за знамињата на единиците 

на Армијата на Република Македо-
нија ........................................................  98/19

  
 ОДЛУКИ 

Рег. бр.  Бр./стр.
174. Одлука за помилување на осудени 

лица .......................................................  11/3
1632. Одлука за помилување на осудени 

лица .......................................................  44/38
2777. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  88/57
2879. Одлука за помилување на осудени 

лица .......................................................  92/2
3035. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  97/43
3036. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  97/43
3037. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  97/43



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2015 Страна 25 

 

3038. Oдлука од Претседателот на Репуб-
лика Македонија ................................. 97/43

3039. Одлука од Претседателот на Репуб-
лика Македонија ................................. 97/44

3040. Одлука од Претседателот на Репуб-
лика Македонија ................................. 97/44

3425. Одлука за помилување на осудени 
лица ...................................................... 113/2

3706. Одлука за помилување на осудени 
лица по повод 2-ри Август 2015 годи-
на - Националниот празник на Репуб-
лика Македонија ................................. 126/3

4623. Одлука од Претседателот на Репуб-
лика Македонија ................................. 162/3

4895. Одлука за отповикување од долж-
носта личен претставник на Претсе-
дателот на Република Македонија 
при Постојаниот совет на Меѓуна-
родната организација на Франкофо-
нијата .................................................... 178/2

4896. Одлука за именување на должноста 
личен претставник на Претседателот 
на Република Македонија при По-
стојаниот совет на Меѓународната 
организација на Франкофонијата ...... 178/2

5573. Одлука за именување член на Сове-
тот за безбедбност на Република Ма-
кедонија ............................................... 201/11

5991. Одлука за помилување на осудени 
лица ...................................................... 217/37

6390. Одлука за помилување на осудени 
лица по повод Новата 2016 година .... 228/3

  
ВЛАДА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  
 УРЕДБИ  

Рег. бр.  Бр./стр.
137. Уредба за Методологија за утврдува-

ње на критериуми за распределба на 
наменски дотации за основното обра-
зование по општини за 2015 година.. 9/2

138. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
блок дотации за средното образова-
ние по општини и Градот Скопје за 
2015 година .......................................... 9/2

139. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
блок  дотации за основното образова-
ние по општини за 2015 година ......... 9/3

221. Уредба за условите под кои возду-
хоплов без екипаж може да лета во 
македонскиот воздушен простор ....... 13/3

282. 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 ........ 15/67

295. Уредба за поблиските критериуми за 
директни плаќања, корисниците на 
средствата, максималните износи и 
начинот на директните плаќања за 
2015 година ..........................................  16/3

332. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за распоредувањето 
на одредени стоки во комбинираната 
номенклатура согласно со регулати-
вите на Европската Комисија(*) .........  17/3

1521. 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 2015 година ................................  42/4

1794. Уредба за изменување на Уредбата 
за структурата на трошоците кои се 
признаваат и посебните критериуми 
кои што треба да се исполнат при 
производство на домашна докумен-
тарна програма и/или домашна игра-
на програма ..........................................  47/4

1795. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за условите под кои 
воздухоплов без екипаж може да лета 
во македонскиот воздушен простор ...  47/4

1796. Уредба за изменување и  дополнува-
ње на Уредбата за постапката за про-
дажба на акциите и уделите што и се 
издадени на Република Македонија ...  47/5

1996. Уредба за дополнување на Уредбата 
за поблиските критериуми за дирек-
тни плаќања, корисниците на сред-
ствата, максималните износи и начи-
нот на директните плаќања за 2015 
година ...................................................  52/2

2182. Уредба за изменување на Уредбата 
за спроведување на Царинскиот за-
кон.........................................................  62/53

2333. Уредба за  изменување и дополнува-
ње на Уредбата за распоредувањето 
на одредени стоки во комбинираната 
номенклатура согласно со регулати-
вите на Европската комисија (*) ........  67/2

2357. Уредба за воспоставување и начин на 
користење на информациски систем 
за изработување и спроведување на 
постапката за донесување на урба-
нистички планови, регулациски пла-
нови на генерални урбанистички пла-
нови, урбанистичко-плански доку-
ментации и урбанистичко-проектни 
документации по електронски пат .....  68/4

2688. Уредба за начинот на  распределба, 
дистрибуција и ревизија на искорис-
теноста на дозволите за меѓународен 
превоз на стока .....................................  82/3

2835. Уредба за спроведување на поста-
пката за вработување на администра-
тивни службеници ...............................  90/3

2836. Уредба за престанување на важење 
на Уредбата за употреба на средства 
на присилба и огнено оружје............. 90/10
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2837. Уредба за дополнување на Уредбата 
за начинот на работа на комисиите за 
процена и утврдување на висината на 
штета настаната од природни непого-
ди и други несреќи .............................. 90/10

2880. 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 2015 година ................................ 92/2

3055. Уредба за изменување на Уредбата 
за поблиските критериуми за дирек-
тни плаќања, корисниците на сред-
ствата, максималните износи и начи-
нот на директните плаќања за 2015
година ................................................... 98/31

3257. Уредба за дополнување  на Уредбата 
за поблиските критериуми  за дирек-
тни плаќања, корисниците на сред-
ствата, максималните износи и начи-
нот на директните плаќања за 2015
година ................................................... 105/2

3288. Уредба за дополнување на Уредбата 
за поблиските критериуми за дирек-
тни плаќања, корисниците на сред-
ствата, максималните износи и  начи-
нот на директните плаќања за 2015
година…………………………............ 106/5

3358. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за спроведување на 
Царинскиот закон................................ 111/4

3530. 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 2016 година ....................... 119/3

3531. Уредба за методологијата за утврду-
вање на критериумите за распределба 
на блок дотации за јавните  установи 
за деца-детски градинки по општини 
за 2016 година ..................................... 119/4

3587. Уредба за методологија за распре-
делба на приходите од данокот на до-
дадена вредност по општини за 2016
година ................................................... 121/3

3588. Уредба за методологија за утврдува-
ње на критериумите за распределба 
на блок дотации од областа на култу-
рата во 2016 година ............................. 121/4

3634. Уредба за минималните стандарди за 
материјално - техничките средства, 
опрема и просторно сместување, спо-
ред категоризацијата на граничните 
премини  .............................................. 122/2

3707. Уредба за  изменување и дополнува-
ње на Уредбата за распоредувањето 
на одредени стоки во Комбинираната 
номенклатура согласно со регулати-
вите на Европската Комисија (*) ....... 126/4

3809. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
наменски дотации за основното обра-
зование по општини за 2016 година.. 131/4

3810. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
блок дотации за средното образова-
ние по општини и Градот Скопје за 
2016 година ..........................................  131/4

3811. Уредба за методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
блок  дотации за основното образова-
ние по општини за 2016 година ..........  131/5

3812. Уредба за наградата и надоместокот 
на надворешните соработници на Би-
рото за судски вештачења ...................  131/6

3813. Уредба за начинот на пресметување 
на висината на надоместокот за реал-
но потребните трошоци за вештаче-
њата извршени од Бирото за судски 
вештачења за потребите на органите 
на државната управа, јавните прет-
пријатија и акционерските друштва 
во државна сопственост ......................  131/25

3814. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата  за посебните услови, 
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банка за поддршка на развојот АД 
Скопје ...................................................  18/18

385. Решение за именување претседател и 
членови на Националниот совет за 
културното наследство ........................  18/18

419. Решение за именување државен сек-
ретар во Министерството за тран-
спорт и врски...................................... 20/66
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481. Решение за именување, претседател,
национално контакт лице, членови и 
секретар на Националната комисија 
за мало и лесно оружје ....................... 22/13

811. Решение за именување национален 
координатор за имплементација на 
Националната платформа за намалу-
вање на ризици од несреќи и катас-
трофи на Република Македонија ....... 28/53

812. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор -
претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за детски 
болести – Скопје ................................. 28/53

868. Решение за отповикување на Поче-
сен конзул на Република Македонија 
во Романија, со седиште во Те-
мишвар ................................................. 30/16

869. Решение за отповикување на Поче-
сен конзул на Република Македонија 
во Босна и Херцеговина, со седиште 
во Бјељина ........................................... 30/16

870. Решение за именување на Почесен 
конзул на Република Македонија во 
Народна Демократска Република Ал-
жир, со седиште во Алжир ................. 30/17

871. Решение за именување на Почесен 
конзул на Република Македонија во 
Народна Република Бангладеш, со се-
диште во Дака ...................................... 30/17

934. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈП за
управување и заштита на повеќена-
меското подрачје „Јасен“ - Скопје ..... 31/12

935. Решение за разрешување и именува-
њењ член на Управниот одбор на Јав-
ното претпријатие за стопанисување 
со државните шуми „МАКЕДОНСКИ 
ШУМИ“ - П.О. Скопје  ....................... 31/12

936. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија .. 31/13

937. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија .. 31/13

938. Решение за именување в.д. директор 
на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија ................................ 31/13

939. Решение за именување в.д. директор 
на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија ................................ 31/13

1064. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈП за
управување и заштита на повеќена-
менското подрачје „Јасен” - Скопје... 35/24

1361. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на
Државниот ученички дом „Крсте П. 
Мисирков“ - Кавадарци ...................... 40/3

1362. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на
Државниот студентски дом „Пелаго-
нија“- Скопје........................................ 40/3

1363. Решение за именување член на 
Управниот одбор–претставник на ос-
новачот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Гевгелија ......  40/3

1364. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор–прет-
ставник на основачот на ЈУ Детски 
дом „11 ОКТОМВРИ“-Скопје ............  40/3

1365. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на 
Агенцијата за управување со одземен 
имот ......................................................  40/4

1366. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за радиотерапија и 
онкологија - Скопје .............................  40/4

1367. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за неврологија - Скопје ........  40/4

1368. Решение за именување директор на 
Агенцијата за иселеништво ................  40/4

1369. Решение за именување в.д. директор 
на Државниот архив на Република 
Македонија…………………............... 40/4

1779. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Комисијата за процен-
ка и утврдување на висината на ште-
тата од елементарни непогоди ............  46/5

1848. Решение за изменување на Решение-
то за формирање на меѓуресорска ко-
ординативна група за признавање на 
професионалните квалификации ........  47/38

2013. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македо-
нија...................................................... 53/2

2014. Решение за разрешување од функци-
јата  Државен секретар во Министер-
ството за одбрана...............................  53/2

2015. Решение за именување в.д. директор 
на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија............................... 53/2

2061. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Агенцијата за фи-
нансиска поддршка во земјоделство-
то и руралниот развој ..........................  54/19

2062. Решение за именување в.д. директор 
на Агенцијата за финансиска под-
дршка во земјоделството и руралниот 
развој .....................................................  54/20

2063. Решение за именување в.д. членови 
на Управниот одбор на Агенцијата за 
управување со одземен имот ..............  54/20

2073. Решение за  определување на соста-
вот на Меѓуресорско тело за човеко-
ви права ................................................  55/4

2209. Решение за изменување на Решение-
то за определување на членови на 
Комитетот за градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија ...  62/72
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2371. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор за контрола на матери-
јално финансиското работење на ЈП
за државни патишта ............................ 68/16

2372. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор-прет-
ставник на основачот на Државниот 
студентски дом „Скопје “- Скопје ..... 68/16

2373. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈП за
стопанисување со државните шуми 
„МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. 
Скопје ................................................... 68/16

2374. Решение за именување член на Орга-
нот за надзор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа Кочани ... 68/16

2375. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈП за
стопанисување пасишта-Скопје ......... 68/17

2376. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на ЈП за стопанисување со 
пасишта-Скопје ................................... 68/17

2377. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на ЈП за водостопанство 
„ЛИСИЧЕ''-Велес ................................ 68/17

2378. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на ЈП за одржување и заш-
тита на магистралните и регионални-
те патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ” –
Скопје ................................................... 68/17

2379. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на ЈП за водоснабдување 
„СТУДЕНЧИЦА’’ – Кичево .............. 68/17

2380. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за радиологија - Скопје ........ 68/18

2381. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-
ствен дом Прилеп ................................ 68/18

2382. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈП за
одржување и заштита на магистрал-
ните и регионалните патишта „МА-
КЕДОНИЈАПАТ” – Скопје ................ 68/18

2383. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на 
ЈП за водоснабдување „СТУДЕНЧИ-
ЦА’’ – Кичево...................................... 68/18

2384. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на 
ЈП ''СТРЕЖЕВО'' - Битола .................. 68/19

2385. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансис-
кото работење на ЈП „СТРЕЖЕВО’’ –
Битола ...................................................  68/19

2386. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за дигестивна хи-
рургија – Скопје ...................................  68/19

2387. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор -
претставници на основачот на ЈЗУ 
Специјална болница за белодробни 
заболувања и туберкулоза „Лешок“ ...  68/19

2388. Решение за разрешување и именува-
ње членoви на Управниот одбор -
претставници на основачот на ЈЗУ 
Центар за јавно здравје Тетово ...........  68/19

2389. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за нефрологија –
Скопје ...................................................  68/20

2390. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-
ствен дом „Куманово“-Куманово .......  68/20

2391. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-
ствен дом Струга .................................  68/20

2392. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Центар 
за јавно здравје Охрид .........................  68/20

2393. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Општа 
болница Гостивар ................................  68/21

2394. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Општа 
болница Струга ....................................  68/21

2395. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Градска 
општа болница „8-ми Септември“ –
Скопје ...................................................  68/21

2396. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Клинич-
ка болница Тетово ...............................  68/21

2397. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Инсти-
тут за трансфузиона медицина на Ре-
публика Македонија ............................  68/21

2398. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Завод за 
нефрологија - Струга ...........................  68/22
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2399. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника по хируршки бо-
лести „Св. Наум Охридски“ – Скопје 68/22

2400. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за радиологија -
Скопје ................................................... 68/22

2401. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за кардиологија -
Скопје ................................................... 68/22

2402. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за клиничка биохе-
мија - Скопје ........................................ 68/22

2403. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за гастроентерохе-
патологија - Скопје ............................. 68/23

2404. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за пулмологија и 
алергологија - Скопје .......................... 68/23

2405. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за дерматологија –
Скопје ................................................... 68/23

2406. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за неврохирургија –
Скопје ................................................... 68/23

2407. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за очни болести -
Скопје ................................................... 68/23

2408. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за гинекологија и 
акушерство-Скопје .............................. 68/24

2418. Решение за избор на в.д. член на Ин-
спекцискиот совет ............................... 69/50

2463. Решение за назначување на претсе-
давач, членови и заменици членови 
на Национално координативно тело 
против семејно насилство .................. 72/56

2464. Решение за изменување на Решение-
то за именување членови на Советот 
за заштита на потрошувачите ............ 72/57

2526. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на 
Фондот за осигурување на депозити.. 76/11

2677. Решение за именување на Почесен 
конзул на Република Македонија во 
Руската Федерација, со седиште во 
Архангелск ...........................................  81/28

2678. Решение за именување член на Сове-
тот за јавни набавки .............................  81/28

2679. Решение за именување в.д. директор 
на Агенцијата за вработување на Ре-
публика Македонија ............................  81/28

2864. Решение за именување на Почесен 
конзул на Република Македонија во 
Романија, со седиште во Констанца ...  90/64

2865. Решение за именување директор на 
Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија ......................................  90/64

2866. Решение за именување директор на 
Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија ......................................  90/64

2867. Решение за именување директор на 
Управата за безбедност и контрара-
зузнавање ..............................................  90/64

2868. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Управата за без-
бедност и контраразузнавање .............  90/64

2869. Решение за именување директор на 
Бирото за јавна безбедност .................  90/65

2870. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на ЈП за водоснабдување 
„СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево ................  90/65

2871. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на 
Централниот регистар на Република 
Македонија ...........................................  90/65

2872. Решение за разрешување и именува-
ње претседател, членови и нивни за-
меници на Комисијата за жалби .........  90/65

2928. Решение за изменување на Решение-
то за именување претседател и чле-
нови на Комисијата за осигурување 
од автомобилска одговорност ............  94/9

2990. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор-
претставници од органот на државна-
та управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на заштита на при-
родата на ЈУ Национален парк Гали-
чица, Охрид ..........................................  96/28

2991. Решение за отповикување и имену-
вање член на Одборот за акредитаци-
ја и евалуација на високото образова-
ние .........................................................  96/28

2992. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор–
претставници на основачот на ЈУ Ме-
ѓуопштински центар за социјална ра-
бота Крива Паланка .............................  96/29

2993. Решение за именување член на 
Управниот одбор – претставник од 
редот на стручните работници на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална 
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тација на слух, говор и глас - Битола 220/11

6137. Решение за разрешување и именува-
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 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2015 Страна 139 

 

6159. Решение за разрешување член на
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6317. Решение за разрешување и именува-
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329. Правилник за начинот на определу-
вање и поништување на матичен број 
на граѓанин, формата и содржината 
на обрасците, како и начинот на во-
дење на евиденцијата на матичниот 
број на граѓанинот ...............................  16/23

591. Правилник за начинот на определу-
вање и поништување на матичен број 
на странец, формата и содржината на 
обрасците, како и начинот на водење 
на евиденцијата на матичниот број на 
странецот............................................ 24/113

814. Правилник за начинот на проценка 
на ризикот по животот и телесниот 
интегритет на жртвата на семејно на-
силство и на ризикот од повторување 
на насилството, соодветно управува-
ње со ризикот, образецот на полицис-
киот  извештај и на предлогот за из-
рекување  на привремена  мерка за 
заштита -отстранување на сторителот 
од домот и забрана за приближување 
до домот ................................................  28/54

815. Правилник за  начинот  на  извршу-
вање на изречените привремени  мер-
ки за заштита на жртвата на семејно 
насилство и членовите на нејзиното 
семејство ...............................................  28/65

959. Правилник за начинот на оценување 
на работниците, формата и содржи-
ната на образецот за оценување и об-
разецот за годишно кариерно интер-
вју, како и формата и содржината на 
извештајот за извршено оценување 
на работниците во Министерството.. 32/11

960. Правилник за формата и содржина-
та на персоналните досиеја на работ-
ниците во Министерството за внат-
решни работи и начинот на нивно ме-
наџирање и чување ..............................  32/23

961. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за висината на трошоците 
во постапката за издавање на регис-
тарски таблици................................... 32/26
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962. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за содржината на 
регистарските таблици и на пробните 
таблици на возилата и начинот и поста-
пката на нивно издавање................... 32/26

1224. Правилник за рамката на општи ра-
ботни компетенции за работниците 
во Министерството за внатрешни ра-
боти ...................................................... 38/3

1370. Правилник за начинот на бодување 
на стручниот испит за оспособеност 
за извршување на работи на технички 
преглед на возила ................................ 40/5

1561. Правилник за обука во Министер-
ството за внатрешни работи ............... 42/33

1634. Правилник за формата и содржина-
та на пријавата за распоредување од-
носно унапредување на работниците 
во Министерството за внатрешни ра-
боти во постапката по објавен инте-
рен оглас  ............................................. 44/39

1635. Правилник за начинот на спроведу-
вање на селекција при распореду-
вање, како и при унапредување и на-
чинот на остварување на системот на 
кариера на работниците во Минис-
терството за внатрешни работи ......... 44/42

1886. Решение за цените на обрасците што 
ги издава Министерството за внат-
решни работи ....................................... 48/26

2889. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за регистрационите подрач-
ја за возилата и нивни ознаки ............ 92/6

2939. Решение за определување привремен 
граничен премин ................................. 95/27

3066. Правилник за здравствените и пси-
хофизичките способности што треба 
да ги исполнува лицето кое заснова 
работен однос во Министерството за 
внатрешни работи, начинот на нивно 
утврдување, начинот на контрола на 
здравствените и психофизичките спо-
собности на работниците со статус на 
овластени службени лица за вршење 
стручни работи и на работниците со 
статус на овластени службени лица 
за безбедност и контраразузнавање 
како и начинот на работа на здрав-
ствената комисија ............................... 98/34

3196. Правилник за образецот на потврда 
за искажаната намера за поднесување 
на барање за признавање право на 
азил, образецот на барање за призна-
вање право на азил, начинот на зема-
ње на отпечатоци од прсти и фотог-
рафирање на барателите на право на 
азил, образецот и начинот на издава-
ње и замена на исправи на баратели 
на право на азил и лица на кои им е
признаено право на азил или привре-
мена заштита во Република Македо-
нија и за начинот на водење на еви-
денција................................................ 102/13

3562. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за висината на трошоците 
во постапката за издавање на регис-
тарски таблици………………............ 119/181

3563. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на регистарските таблици и на проб-
ните таблици на возилата и начинот и 
постапката на нивно издавање…....... 119/181

3564. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за обрасците на патните ис-
прави и визи на државјаните на Ре-
публика Македонија, за начинот на 
фотографирање за патните исправи и 
за водење на евиденција…................ 119/181

3565. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за образецот 
на потврда за искажаната намера за 
поднесување на барање за признава-
ње право на азил, образецот на бара-
ње за признавање право на азил, на-
чинот на земање на отпечатоци од 
прсти и фотографирање на баратели-
те на право на  азил,  образецот и  на-
чинот на издавање и замена на испра-
ви на баратели на право на азил и ли-
ца на кои им е признаено право на 
азил или привремена заштита во Ре-
публика Македонија и за начинот на 
водење на евиденција........................ 119/191

3755. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на регистарот на 
персонал во воздухопловство за по-
лициски воздухоплови ........................  128/2

3900. Решение за определување привремен 
граничен премин ..................................  136/2

4630. Правилник за престанување на ва-
жење на Правилникот за вршење на 
работите на Дирекцијата за безбед-
ност и контраразузнавање ...................  162/5

4682. Решение за изменување на Решение-
то за определување на полициски 
станици за задржување на лица ..........  164/7

5180. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог.... 186/2

5574. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на вршење на 
обезбедување на транспорт на пари и 
вредности .............................................  201/12

5815. Правилник за формата и содржина-
та на обрасците на мандатен платен 
налог, прекршочен платен налог и за-
писник за сторен сообраќаен прекр-
шок и регистрирање на негативни бо-
дови .......................................................  208/40

5816. Листа за дополнување на Листата на 
експлозивните материи што можат да 
се пуштаат во промет ..........................  208/45

6177. Правилник за висината и начинот на 
определување на реално направените 
трошоци во прекршочната постапка 
пред прекршочните комисии во Ми-
нистерството за внатрешни работи... 222/4
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МИНИСТЕРСТВО  
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

435. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 21/16

543. Објава од Министерството за надво-
решни работи..................................... 23/111

1019. Решение за  именување на претседа-
тел, членови и секретар на Комисија-
та за чување, одржување, обновување 
и обележување на граничните линии 
и граничните ознаки на Република 
Македонија со соседните држави........ 34/3

1067. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 35/27

1068. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 35/27

1780. Објава од Министерство за надво-
решни работи ....................................... 46/5

2727. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 82/55

2728. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 82/55

2729. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 82/55

2815. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 89/7

2940. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 95/28

3149. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 100/7

3150. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 100/7

3341. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 109/61

3911. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 138/2

4041. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 142/3

4042. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 142/3

4043. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 142/3

4610. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 161/5

4830. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 176/2

4889. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 177/36

5089. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 182/6

5156. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 184/2

5381. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 195/6

5848. Објава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 211/2

6432. Oбјава од Министерството за надво-
решни работи ....................................... 229/47

МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ПРАВДА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

74. Програма за обесштетување на дете 
кое е жртва или е оштетено со деј-
ствие кое со закон е предвидено како 
кривичнo делo на насилство и на дру-
ги акти на индивидуално или групно 
насилство, за 2015 година ...................  4/14

141. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства за 
редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии  ...............................  9/4

142. Решение за престанување на служба-
та на нотарот ........................................  9/4

436. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства за 
редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии ................................  21/16

629. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства за 
редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии ................................  25/60

963. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства за 
редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии ................................  32/29

1371. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за начинот на во-
дење, заштита и чување на матичните 
книги и списи; издавање на изводи, 
уверенија, преписи и копии врз осно-
ва на матичните книги; водење поста-
пка и составување на записник за нај-
дено дете; обновување на уништени, 
оштетени или исчезнати матични 
книги, како и за обрасците на матич-
ните книги, регистарот на матичните 
книги, изводите и уверенијата што се 
издаваат врз основа на матичните 
книги .....................................................  40/5

1887. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства за 
редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии ................................  48/26

2488. Решение за престанување на служба-
та на нотар ............................................  73/4

2768. Правилник за критериумите во од-
нос на просторните услови и матери-
јално-техничката и информатичката 
опрема на просториите за полагање 
на испитот за извршители ...................  87/2

2804. Правилник за критериумите во од-
нос на просторните услови и матери-
јално- техничката и информатичката 
опрема на просториите за полагање 
на испитот за медијатори ....................  88/64



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2015 Страна 149 

 

2890. Правилник за условите и начинот на 
полагање на испитот за извршители и 
формата и содржината на уверението 
за положен испит за извршители ....... 92/7

3698. Одлука за запирање на исплата на 
средства за редовно годишно финан-
сирање од Буџетот на Република Ма-
кедонија на политички партии.......... 125/2

3875. Решение за престанување на служба 
на нотар ................................................ 132/11

3912. Список на поставени постојани суд-
ски прведувачи (Оглас од 16.3.2015
година) ................................................. 138/3

4543. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства за 
редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии ............................... 157/2

4544. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства за 
редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии ............................... 157/5

4683. Правилник за  дополнување на Пра-
вилникот за утврдување на опремата 
и просториите за вршење на нотар-
ската служба ........................................ 164/7

4817. Решение за престанување на служба-
та на нотарот..................................... 174/3

4818. Решение за престанување на служба-
та на нотарот...................................... 174/3

4898. Правилник за видот на опремата и 
просторот потребни за вршење на из-
вршни работи.................................. 178/97

4899. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водењето на евиденци-
јата за  примените барања за извршу-
вање..................................................... 178/98

4900. Правилник за начинот на вршење 
надзор над работата на комората на 
извршители на Република Македони-
ја и на извршителите......................... 178/105

4932. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства за 
редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии ............................... 179/11

5191. Oдлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства за 
редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии ............................... 187/10

5706. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства за 
редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии  .............................. 205/2

5819. Список на поставени постојани суд-
ски преведувачи (оглас од 1 септем-
ври 2015 година) ................................. 208/49

5858. Упатство за спроведување на членот 
95 – а од Законот за здраствено оси-
гурување .............................................. 211/26

5907. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства за 
редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии ................................  214/13

6161. Решение за престанување на служба-
та на нотарот ........................................  221/3

6237. Правилник за условите и начинот на 
полагање на испитот за медијатор .....  223/42

  
МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ФИНАНСИИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

40. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за задолжителните подато-
ци кои треба да ги содржи записот од 
евиденцијата и образецот од записот 
од евиденцијата ....................................  3/7

292. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на пополнување 
на царинската декларација и Кодек-
сот на шифри кои се употребуваат 
при пополнување на царинската дек-
ларација ................................................  15/75

420. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и 
начинот на издавање и одземање на 
службената легитимација на царин-
ските службеници ................................  20/66

437. Правилник за формата и содржина-
та на пријавата за износот на приме-
ниот надоместок по основ на договор 
за дело и/или авторски  договор или 
друг договор....................................... 21/17

484. Правилник за формата и содржина-
та на месечниот извештај за догово-
рите за дело, авторските договори 
или други договори со кои е утврден 
надоместок за извршената работа..... 22/17

816. Правилник за висината на сопствен 
приход на Царинската управа кој се 
остварува по основ на давање на 
стручна помош за примена на царин-
ските прописи преку организирање 
семинари и јавни трибини со право 
на надомест  .........................................  28/67

817. Правилник за системот на награду-
вање на царински службеници ...........  28/67

1020. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на пријавата за износот на примениот 
надоместок по основ на договор за 
дело и/или авторски договор или 
друг договор .........................................  34/3

1372. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за поблиските критериуми 
и начинот на уредување на техно-
лошко индустриските развојни зони.. 40/15

1781. Правилник  за изменување на Пра-
вилникот за видот и износот на ца-
ринските надоместоци за направени 
услуги во царинската постапка ..........  46/5
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2129. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за спроведување на Законот 
за акцизите ........................................... 59/16

2424. Правилник за  начинот на унапреду-
вање на царинските службеници во 
Царинската управа .............................. 70/4

2527. Правилник за службената облека, 
ознаки на чиновите и начинот на неј-
зиното доделување и користење на 
царинските службеници ..................... 76/11

2528. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за спроведу-
вање на Законот за акцизите............. 76/16

3229. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за спроведување на Законот 
за акцизите ........................................... 104/49

3296. Правилник за формата и содржина-
та на барањето заради неприфаќање 
на барањето за преземање на царин-
ски дејствија односно заради неот-
фрлање на барањето за преземање на 
царински дејствија .............................. 106/9

3297. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за отпи-
шување на камати по основ на доста-
сани обврски за придонеси од задол-
жително социјално осигурување  ...... 106/11

3298. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за преземање на ца-
рински дејствија како и потребната 
документација и формата и содржи-
ната на барањето за продолжување на 
периодот за преземање на царински 
дејствија ............................................... 106/16

3569. Правилник за формата и содржина-
та на службената легитимација, фор-
мата на значката, изгледот и видот на 
службената униформа на  финансис-
ките полицајци како и начинот на 
нивното користење ............................. 120/2

3795. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на вклучување и 
работа на стручните лица во работата 
на Советот при одлучување за давање 
на согласност.................................... 129/95

3796. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на водење на Ре-
гистарот на запишување и бришење 
на стручните лица.............................. 129/95

3797. Тарифник за изменување на Тари-
фникот за висината на надоместокот 
за дадено стручно мислење................ 129/96

3874. Правилник за формата и содржина-
та на записникот за царински прекр-
шок, како и формата и содржината на 
мандатниот платен налог ................... 132/2

3880. Правилник правилник за формата и 
содржината на мандатниот платен налог.. 133/2

4044. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот  платен налог .... 142/3

4045. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за спроведување на Законот 
за данок на додадена вредност ........... 142/5

4073. Правилник за формата и содржина-
та на Извештајот за пресметка на да-
нок на додадена вредност во поста-
пка на присилна наплата и присилно 
извршување, во случаите кога дове-
рителот е стeкнувач на доброто .........  143/25

4206. Правилник за начинот на бодување 
на првиот и вториот дел од  стручни-
от испит за проценувач од област  на 
побарувања и обврски .........................  148/26

4207. Правилник за критериумите во однос 
на просторните услови и материјално–
техничката и информатичката опрема на 
просториите за полагање на првиот дел-
теоретски дел и вториот дел–студија на 
случај од  стручниот испит за проценувач 
од област на побарувања и обврски........... 148/26

4890. Правилник за формата и содржината 
на стандардните тендерски документа-
ции и стандардните технички специфи-
кации и начинот на нивно користење од 
страна на договорните органи.......... 177/36

4901. Правилник за висината на сопствен 
приход на Царинската управа кој се ос-
тварува по основ на давање на  стручна 
помош за примена на царинските про-
писи преку организирање семинари и 
јавни трибини со право на надомест и 
начинот на распределба.................... 178/107

4930. Правилник за изменување  на Пра-
вилникот  за службена облека, ознаки 
на чиновите и начинот на нејзиното 
доделување и користење на царин-
ските службеници ................................  179/7

4931. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и 
начинот на пополнување на аконта-
тивната даночна пријава за утврдува-
ње на персоналниот данок на доход 
за капитални добивки ..........................  179/7

5739. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог 206/31

5740. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ......  206/35

5745. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ......  207/88

5746. Правилник за доказите за исполне-
тост на условите за издавање на одобре-
ние за вршење на работи за застапување 
во царинските постапки и на условите 
за издавање на лиценца за вршење на 
застапување во царинските постапки, 
формата и содржината на барањето за 
издавање на одобрение за вршење на ра-
боти на застапување во царинските по-
стапки, на барањето за издавање на ли-
ценца за вршење на застапување во ца-
ринските постапки, на барањето за изда-
вање на легитимација на лиценциран 
застапник и на легитимацијата за ли-
ценциран застапник како и висината на 
надоместоците за издавање на лиценца 
за вршење на застапување во царински-
те постапки и за издавање на легитима-
ција на лиценциран застапник........... 207/90



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2015 Страна 151 

 

5849. Правилник за начинот на оценување 
на финансиските разузнавачи, видо-
вите на извештаи, формата и содржи-
ната на образецот за оценување и 
другите обрасци .................................. 211/2

5850. Правилник за формата, содржината 
и начинот на издавање, одземање и 
користење на службената легитима-
ција на вработените во управата за 
финансиско разузнавање .................... 211/8

5851. Правилник за формата и содржината на 
нумерираниот регистар што го водат 
брокерските куќи и банките со дозвола за 
работа со хартии од вредност..................... 211/11

5852. Правилник за формата и  содржина-
та на нумерираниот регистар што го
водат приредувачите на игри на среќа 
во играчница (казино) ......................... 211/13

5853. Правилник за формата и содржината на 
нумерираниот регистар што го водат суб-
јектите кои вршат менувачки работи.......... 211/15

5854. Правилник за формата и содржина-
та на налогот за вршење надзор од 
страна на управата за финансиско ра-
зузнавање  ............................................ 211/17

5855. Правилник за формата и содржина-
та на нумерираниот регистар на суб-
јектите кои во рамките на своето за-
нимање или професија вршат брз
трансфер на пари ................................. 211/19

5856. Правилник за формата и содржина-
та на поканата за едукација, начинот 
на спроведување на едукацијата и на-
чинот  и  формата на водење на еви-
денција за спроведената едукација .... 211/21

5857. Кодекс на однесување на финансис-
ките разузнавачи ................................. 211/24

5905. Правилник за формата и содржина-
та на аконтативна даночна пријава за 
утврдување на данок на промет на 
недвижности во посебна постапка .... 214/4

5906. Правилник за формата и содржина-
та на извештајот за процена на пазар-
ната вредност на недвижноста и 
пресметка на аконтативен данок на 
промет при купопродажба на недви-
жен имот во посебна постапка ........... 214/10

6034. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на фактурата, формата и 
содржината на пријавата, начинот на 
пријавување на прометот, содржина-
та на евиденцијата на фактури која ја 
води надлежен даночен орган како и 
формата и содржината на евиденција-
та за примени фактури која ја води 
примателот на прометот за цели на 
спроведување на даночното ослобо-
дување од плаќање на данок на дода-
дена вредност на промет на добра и 
услуги наменети за реализација на 
проект кој е финансиран со парични 
средства добиени врз основа на дого-
вор за донација склучен помеѓу Ре-
публика Македонија и странски до-
натор во кој е предвидено дека со до-
биените парични средства нема да се
плаќаат даноци .................................... 217/57

6178. Објава од Министерството за финан-
сии .........................................................  222/4

6283. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ......  225/8

6284. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ......  225/11

6381. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за формата, 
содржината и начинот на водењето 
на евиденцијата за остварените до-
бивки во играта на среќа кои поеди-
нечно го надминуваат износот од 
10.000 денари и за нивните добит-
ници ......................................................  227/13

  
МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЕКОНОМИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

123. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за енергетски карактерис-
тики на зградите(*) ..............................  7/2

134. Правилник за формата, содржината 
и начинот на издавање на уверение за 
успешно завршена обука за енергет-
ски контролори и уверение за успеш-
но завршена обука за усовршување 
на енергетски контролори................. 8/120

217. Правилник за максималната висина 
на надоместокот за издавање на пот-
врда со која се потврдува дека мини-
малните барања за енергетска ефи-
касност кои се содржани во основни-
от проект се во согласност со мини-
малните барања за енергетска ефи-
касност како и за максималната виси-
на на надоместокот за издавање на 
сертификат за енергетските каракте-
ристики на зграда............................... 12/6

386. Првилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за енергетска 
контрола ...............................................  18/18

387. Програма за полагање на стручен 
испит за енергетски контролор...........  18/40

630. Правилник за висината на трошоци-
те за полагање на испитот, неопходни 
за спроведување на првиот и вториот 
дел на испитот, подготовката на бази-
те на прашања, спроведување на 
електронскиот тест, изготвување на 
материјали и покани и изготвување 
на овластувања и лиценци за изра-
ботка на геолошка документација, из-
ведување и надзор на геолошки ис-
тражувања ............................................  25/61

875. Правилник за начинот на бодирање 
на првиот и вториот дел од испитот 
за овластен стечаен управник и фор-
мата и содржината на уверението за 
положен испит за овластен стечаен 
управник ...............................................  30/18
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1957. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот, 
видот и висината на субвенциите ...... 50/16

1989. Правилник за критериумите во од-
нос на просторните услови и матери-
јално - техничката и информатичката 
опрема на просториите за полагање 
на стручниот  испит  за идентифика-
ција и  идентификација и оцена на 
техничката состојба на возилата ........ 51/23

1990. Правилник за начинот на бодување 
на стручниот испит  за оспособеност 
за вршење на идентификација и иден-
тификација и оцена на техничката 
состојба на возилата............................ 51/24

2489. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за обновливи извори на 
енергија (*) .......................................... 73/4

2490. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за високоефикасни комби-
нирани постројки (*) ........................... 73/11

3299. Листа на земјоделски производи  со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ  полу-
годие од 2015 година (нула-царинска 
стапка во рамки на квоти) .................. 106/33

3300. Листа на земјоделски производи  со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ  полу-
годие од 2015 година (концесии во 
рамки на квоти) ................................... 106/34

3301. Листа на риби и рибини производи 
со потекло од заедницата за увоз во
Република Македонија во второ  по-
лугодие од 2015 година (нула-царин-
ска стапка во рамки на квоти) ............ 106/34

3302. Листа на производи со потекло од 
заедницата за увоз во Република Ма-
кедонија во второ  полугодие од 2015
година (нула-царинска стапка во рам-
ки на квоти) ......................................... 106/35

3303. Листа на царински стапки за произ-
води со потекло од заедницата за 
увоз во Република Македонија во 
второ полугодие од 2015 година 
(концесија во рамки на квоти) ........... 106/36

3304. Листа на производи  со потекло од 
заедницата за увоз во Република Ма-
кедонија во второ  полугодие од 2015
година по спогодбата за доделување 
на взаемни трговски повластици за 
некои вина ........................................... 106/36

3305. Листа на земјоделски и прехранбени 
производи  по потекло од Република 
Молдавија кои се увезуваат во Репуб-
лика Македонија без плаќање на ца-
рина во рамките на годишни квоти во 
второ полугодие од 2015 година ........ 106/36

3306. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Украина кои се увезуваат 
во Република Македонија во второ 
полугодие од 2015 година .................. 106/37

3307. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Република Турција кои се 
увезуваат во Република Македонија 
во второ полугодие од 2015 година.. 106/37

3308. Листа на тарифни концесии за земјо-
делски производи што потекнуваат 
од Норвешка во второ полугодие од 
2015 година ..........................................  106/38

3309. Листа на тарифни концесии дадени 
од Република Македонија на Швај-
царската конфецерација во второ по-
лугодие од 2015 година .......................  106/38

3699. Правилник за информациски систем 
за следење и управување со потрошу-
вачката на енергија кај лицата од јав-
ниот сектор  ..........................................  125/3

3992. Правилник за енергетски биланси и 
енергетска статистика .........................  140/32

4831. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за енергетски карактерис-
тики на зградите(*) ................................  176/2

5414. Правилник за содржина и начин на 
изработка на геолошка документаци-
ја за вршење на проспекциски гео-
лошки истражувања ............................  197/6

5741. Правилник за формата и содржина-
та на образецот   за повлекување  од 
договор на далечина или  договор 
склучен  надвор од деловните прос-
тории на трговецот (*) .........................  206/40

5747. Правилник  за формата и содржина-
та на образецот на  легитимацијата на 
државниот пазарен инспектор и начи-
нот на нејзиното издавање и одзема-
ње и изгледот на знакот  .....................  207/96

5748. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на легитимацијата на 
државниот инспектор за техничка 
инспекција и начинот на нејзиното 
издавање и одземање и изгледот на 
знакот  ...................................................  207/98

6162. Правилник за формата и содржина-
та на Регистaрот на издадени овлас-
тувања и лиценци и начинот на него-
вото водење........................................ 221/3

6328. Листа на стоки на царински квоти по 
Договор за пристапување на Репуб-
лика Македонија во СТО ....................  226/47

6329. Листа на земјоделски производи  со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во прво  полуго-
дие од 2016 година (нула-царинска 
стапка во рамки на квоти) ...................  226/48

6330. Листа на земјоделски производи со 
потекло од  заедницата  за  увоз во 
Република Македонија во прво  полу-
годие од 2016 година (концесии во 
рамки на квоти) ....................................  226/50

6331. Листа  на риба и рибини производи 
со потекло од заедницата за увоз во 
Република Македонија во прво  полу-
годие од 2016 година (нула- царинска 
стапка во рамки на квоти) ...................  226/50



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2015 Страна 153 
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заедницата за увоз во Република Ма-
кедонија во прво полугодие од 2016
година (нула-царинска стапка во рам-
ки на квоти) ......................................... 226/51

6333. Листа на царински стапки за произ-
води со потекло од заедницата за 
увоз во Република Македонија во 
прво полугодие од 2016 година 
(концесија во рамки на квоти) ........... 226/52

6334. Листа на производи со потекло од 
заедницата за увоз во Република Ма-
кедонија во прво полугодие од 2016
година по спогодбата за доделување 
на взаемни трговски повластици за 
некои вина ........................................... 226/53

6335. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Република Турција кои се
увезуваат во Република Македонија 
во прво полугодие од 2016 година .... 226/53

6336. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од  Украина кои се увезуваат 
во Република Македонија во прво
полугодие од 2016 година .................. 226/54

6337. Листа на тарифни концесии за земјо-
делски производи што потекнуваат 
од Норвешка во прво  полугодие од 
2016 година .......................................... 226/54

6338. Листа на тарифни концесии  дадени 
од Република Македонија на
Швајцарската конфедерација во прво
полугодие од 2016 година .................. 226/55

6507. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за информациски систем за 
следење и управување со потрошу-
вачката на енергија кај лицата од јав-
ниот сектор  ......................................... 231/65

6508. Правилник за начинот на користење 
на електронскиот систем за електрон-
ска аукција за доделување на договор 
за воспоставување на јавно приватно 
партнерство ......................................... 231/66
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218. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на регистарот на 
пасишта во државна сопственост...... 12/6

263. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на книгата за 
процена на тутун и дневната потврда 
за предадениот тутун .......................... 14/4

264. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на пријавата за производство на
афион, книгата за евиденција, дого-
ворот за производство и поблиските 
критериуми за производство на афи-
он и откуп на афион за производство 
на опојни дроги и психотропни суп-
станции ................................................ 14/8

265. Правилник за висината на трошоци-
те за вршење на органолептичко оце-
нување на виното заради добивање 
на решение за ставање на виното во 
промет ...................................................  14/10

266. Правилник за формата и содржина-
та на образецот и  начинот на подне-
сување на барањето за добивање на 
одобрение за садење ............................  14/10

267. Решение за овластување на лабора-
тории за анализа и суперанализа  на 
земените примероци за контрола на 
брашно ..................................................  14/12

293. Правилник за формата и содржина-
та на евидентниот лист за пријавено 
производство на тутун, начинот на 
пријавувањето, потребната докумен-
тација, како и начинот на издавање 
на евидентниот лист ............................  15/77

421. Ценовник за висината  на надомес-
ток на штетата нанесена на рибите ....  20/67

422. Риболовна основа за изменување на 
Риболовната основа за риболовната 
вода „Преспанско Езеро“ за периодот 
2011-2016………………………......... 20/67

423. Риболовна основа за изменување на 
Риболовната основа за риболовната 
вода „Дојранско Езеро“ за периодот 
2011-2016…………………................. 20/68

424. Риболовна основа за изменување и 
дополнување на Риболовната основа 
за риболовната вода „Охридско 
Езеро“ за периодот 2011-2016.......... 20/68

544. Правилник за начинот на спроведу-
вање на здравствен преглед и начи-
нот на земање на примероци на тутун 
над кои се врши фитосанитарен мо-
ниторинг............................................. 23/111

876. Решение за овластување од Минис-
терството за земјоделство, шумарст-
во и водостопанство ............................  30/20

1069. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за видот на 
податоците, постапката и начинот за 
запишување и доделување на 
единствен идентификациски број на 
земјоделското стопанство  и за про-
мена на податоци и бришење, сод-
ржината и формата на образците и 
потребната придружна документаци-
ја за запишување, промена на подато-
ци и бришење и начин и рок за раку-
вање, употреба, објавување и чување 
на податоците од eдинствен регистар 
на земјоделски стопанства, како и 
содржината и формата на решението 
за запишување и Решението за бри-
шење од eдинствениот регистар на 
земјоделски стопанства .......................  35/27

1070. Риболовна основа за изменување и 
дополнување на Риболовната основа 
за риболовна вода “Слив на река Бре-
галница” за период 2011-2016 ............  35/30
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пријавени, евидентирани и договоре-
ни површини и количини тутун по
производители, откупувачи, по типо-
ви на тутун, за секоја реколта поеди-
нечно, начинот на користење, одржу-
вање и надградба на истиот................ 49/6

2016. Правилник за трговија со материјал 
за размножување и саден материјал -
расад од градинарски растенија(*) ...... 53/3

2088. Правилник за поблиските услови 
кои треба да ги исполнува  откупува-
чот на тутун за упис во регистарот на
откупувачи на тутун и потребната до-
кументација........................................ 57/2

2130. Правилник за начинот на вршењето 
на работите на извештајно дијагнозно 
- прогрозната служба .......................... 59/19

2158. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за поблиските услови во 
однос на просториите и опремата за 
давање на јавни  услуги од областа на 
здравјето на растенијата ..................... 60/10

2159. Правилник за мерките на претпазли-
вост, за местата намените за подигнува-
ње на жежници за производство на дрвен
јаглен и обележување на истите.................. 60/10

2160. Правилник за формата и содржина-
та на Програмата за обработка на 
шумски отпад/отпад после сеча и 
книгата за водење на евиденција на 
дрвото и дрвните сортименти приме-
ни на преработка во постројки за ме-
ханичка преработка на дрвото ........... 60/11

2326. Правилник за содржината и начинот 
на водење на евиденцијата која ја во-
дат правните лица кои произведу-
ваат, пласираат на пазарот и склади-
раат производи за заштита на расте-
нијата за произведените количества, 
за приемот и испораката на произво-
дите, вклучувајќи ги и производите 
со поминат рок на траење ................... 66/41

2498. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на спроведува-
ње на здравствен преглед и начинот 
на земање на примероци на тутун над 
кои се врши фитосанитарен монито-
ринг .......................................................  74/50

2529. Правилник за формата и содржина-
та на образецот за дневна евиденција 
за уловената риба на риболовните 
подрачја, како и начинот на нејзино-
то водење ..............................................  76/18

2680. Правилник за формата,  содржината 
на барањето за упис во Регистарот на 
производители на ѓубриња и потреб-
ната документација, формата и сод-
ржината и  начинот на водење на Ре-
гистарот на производители на ѓубри-
ња и постапката за запишување во 
Регистарот на производители на ѓу-
бриња ....................................................  81/28

2730. Правилник за формата и содржина-
та на легитимација и  значка  и начи-
нот на издавање на легитимација и 
значка на овластено службено лице 
во шумска полиција .............................  82/55

2731. Правилник за начинот на собирање 
на податоците, водењето на региста-
рот на шумските пожари и условите 
за користење на податоците  ..............  82/57

2732. Правилник за униформата и видот 
на оружјето што го носат припадни-
ците  на шумската полиција ...............  82/57

2805. Правилник за формата и содржина-
та на Листата на организми односно 
агенси за цели за биолошка заштита 
и контрола  како и техничките услови 
за добивање на одобрение за увоз и 
користење .............................................  88/65

2806. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за поблиски-
те дополнителни услови за под-
дршката од мерките за рурален раз-
вој, прифатливите трошоци и висина-
та на поддршката за прифатливите 
трошоци по корисник за поединечна 
мерка .....................................................  88/66

2807. Листа на организми односно агенси 
за цели за биолошка заштита и кон-
трола .....................................................  88/67

2877. Правилник за количината на семен-
скиот и садниот материјал од сорта 
која е во постапка на испитување за 
внесување во национална сортна лис-
та од житни, фуражни, репа, гради-
нарски, маслодајни и влакнодајни 
растенија, компир и винова лоза  и 
начинот на водење на евиденција ......  91/2

2878. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за количини-
те на семенски и саден материјал 
потребни за испитување ......................  91/4
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3000. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на образецот на пријавата за догово-
реното производство на тутун ........... 96/44
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нување на Правилникот за поблиски-
те критериуми за избор на најпово-
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може да се даде во закуп и определу-
вање на големината на површината 
на земјоделското земјиште кое може 
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службеното вооружување што го но-
сат припадниците на шумочуварската 
служба и начинот на користење на 
службеното оружје.............................. 112/14

3418. Правилник за вршење на работите 
на шумочуварската служба и форма-
та и содржината на службена книга 
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мочуварскиот реон .............................. 112/18

3450. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за трајна пренамена 
на земјоделско во градежно земјиште 115/4

3570. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за поблиските критериуми 
за избор на најповолен понудувач на 
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сопственост кое може да се даде во 
закуп и определување на големината 
на површината на земјоделското зем-
јиште кое може да се даде во закуп ... 120/4

3611. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за процеду-
ралните правила за работа на струч-
ната комисија за потврдување на 
стручните работи од областа на одоб-
рувањето на производите за заштита 
на растенијата ...................................... 121/11

3612. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на легитимација на 
инспектор како и начинот на издава-
ње и одземање ..................................... 121/11

3659. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на фитосанитарниот сертификат или
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пријавата за издавање на фитосанита-
рен сертификат .................................... 123/86

3798. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за поблиските критериуми 
за избор на најповолен понудувач на 
земјоделско земјиште во државна 
сопственост кое може да се даде во 
закуп и определување на големината 
на површината на земјоделското зем-
јиште кое може да се даде во закуп... 129/97
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вилникот за видот и начинот на жи-
госување, видот на шумскиот жиг за 
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сортименти, начинот на издавање на 
испратница, пуштање во промет на 
исечено 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-
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4902. Правилник за Листа на посебни ми-
нимални услови за добра земјоделска 
пракса и заштита на животната сре-
дина .......................................................  178/107

5149. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на водењето, доставувањето на еви-
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вање при кинетоза (болест на дви-
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5511. Упатство за медицинското згрижу-
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вање при акутна планинска болест.. 200/248

5550. Упатство за медицинското згрижу-
вање при акутни топлински бо-
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вање при мониторирање на ревматои-
ден артритис....................................... 200/281

5556. Упатство за медицинското згрижу-
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402. Календар за изменување и дополну-
вање на Календарот за организација 
на учебната 2014/2015 година во јав-
ните средни училишта ........................ 19/15

1958. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за
прием на учениците во јавните уче-
нички домови ...................................... 50/16

2499. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
постапката за финансирање, создава-
ње и усовршување на научно - истра-
жувачките кадри .................................. 74/51

2500. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за видот на студентските 
стипендии и начинот на доделување 
на студентските стипендии на сту-
денти кои студираат во странство ..... 74/51

2594. Календар за изменување на Календа-
рот за организација на учебната 
2014/2015 година во јавните средни 
училишта ............................................. 80/2

3212. Правилник  за изменување на Пра-
вилникот за начинот на  проверување 
на објективноста на наставникот при
оценувањето на постигањата на успе-
хот на учениците по наставните пред-
мети со кои учениците се стекнуваат 
со вештини, односно по наставните 
предмети за кои не може да се врши
екстерно проверување на постигања-
та на  успехот на учениците во основ-
ните училишта ..................................... 103/35

3993. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за
финансирање, создавање и усовршува-
ње на научно-истражувачките кадри.. 140/84

4208. Календар за организација на учебна-
та 2015/2016 година во јавните сред-
ни училишта ........................................ 148/27

4209. Календар за организација на учебна-
та 2015/2016 година во основните 
училишта ............................................. 148/30

4237. Правилник за посебните критериу-
ми за тренер на ученици во спортска 
академија.............................................. 149/35

4903. Правилник за изменување на Правил-
никот за начинот и постапката за фи-
нансирање, создавање и усовршување 
на научно-истражувачките кадри...... 178/119

5254. Правилник за начинот на проверка-
та на способностите за спортски веш-
тини на учениците за запишување во 
спортска академија, спортските феде-
рации кои учествуваат во проверката, 
како и бодирањето на резултатите од 
проверката на спортските способ-
ности .................................................... 191/6

5255. Правилник за посебните критериу-
ми за запишување на ученици во 
спортска академија ..............................  191/9

5256. Правилник за начинот и посебните 
критериуми за доделување на месеч-
на стипендија на ученици  во спорт-
ска академија ........................................  191/10

5257. Правилник за формата и содржина-
та на потврдата за поседување на 
способности за спортски вештини за 
запишување во спортска академија... 191/10

6035. Правилник за мерилата и критериу-
мите за распоредување на средствата 
за финансирање на спортските акаде-
мии  .......................................................  217/61

6090. Програма зa обука и испит на дирек-
тори на основни и средни училишта.. 219/26

6091. Програма за напредна обука на ди-
ректори .................................................  219/27

6509. Правилник за формата и содржина-
та на уверението за положен испит за 
директор ...............................................  231/68

  
МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
108. Правилник за начинот, потребната 

документација и обрасците на бара-
њата во постапката за утврдување на 
исполнетост на условите за почеток 
со работа на установа за социјална 
заштита, впишување на здружението 
во регистарот на здруженија од об-
ласта на социјалната заштита и изда-
вање на дозвола за самостојно врше-
ње на работи од социјална заштита 
како професионална дејност од фи-
зичко лице ............................................  6/7

109. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
постапката за издавање, продолжува-
ње, обновување и одземање на ли-
ценцата за работа на стручните лица 
во установите за социјална заштита, 
висината на трошокот за издавање на 
лиценца, формата, содржината и об-
разецот на лиценцата за работа ..........  6/13

122. Објава за  стапката на трошоците на 
живот за месец декември 2014 година 6/16

124. Годишна програма за финансирање 
на програмските активности на наци-
оналните инвалидски организации, 
нивните здруженија и нивната асоци-
јација, на здруженија за борба против 
семејното насилство и на Црвениот 
крст на Република Македонија од 
приходите од игри на среќа и од за-
бавни игри во 2015 година ..................  7/16
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182. Правилник за  изменување и до-
полнување на Правилникот за начи-
нот на утврдување на  состојбата на 
приходите, имотот и имотните пра-
ва и потребната документација за 
остварување на правото на постоја-
на парична помош, составот и начи-
нот на работата на стручната коми-
сија и второстепената комисија, ле-
гитимацијата на стручните лица,
начинот на водење на евиденција на 
издадените наоди и формата и сод-
ржината на образецот за давање на 
наод, оценка и мислење за неспо-
собноста за работа............................ 11/4

183. 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 ........................................ 11/5

345. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за измена на Ста-
тутот на ЈУ Центар за социјална ра-
бота Валандово .................................... 17/24

346. Правилник за начинот на извршува-
њето на изреченатa привремена мер-
ка за заштита - задолжително посету-
вање советувалиште за сторители на 
семејно насилство ............................... 17/24

347. Правилник за начинот на спроведу-
вањето и следењето на меркитe за 
заштита на жртвата на семејно насил-
ство преземени од Центарот за соци-
јална работа и за начинот на следење 
на изречените привремени мерки за 
заштита ................................................ 17/25

545. Програма за интеграција на лицата 
на кои им е признаено правото на 
азил во Република Македонија за 
2015 година......................................... 23/115

631. Решение за давање согласност на 
Статутот на Јавна установа  за згри-
жување деца и младинци со вос-
питно-социјални проблеми и наруше-
но поведение ........................................ 25/61

632. 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 ........................................ 25/61

633. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на ут-
врдување на  состојбата на приходите, 
имотот и имотните права и потребната 
документација за остварување на пра-
вото на постојана парична помош, сос-
тавот и начинот на работата на струч-
ната комисија и второстепената коми-
сија, легитимацијата на стручните 
лица, начинот на водење на евиденција 
на издадените наоди и формата и сод-
ржината на образецот за давање на 
наод, оценка и мислење за неспособ-
носта за работа.........................................  25/62

738. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец јануари 
2015 година ..........................................  27/80

1255. Објава за висината на минималната 
плата во бруто износ за 2015 година ..  38/20

1600. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за поблиските услови, кри-
териуми и начинот за остварување на 
правата за заштита на децата ..............  43/17

1601. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на обрасците на барања-
та и потребната документација за ос-
тварување на правата за заштита на 
децата....................................................  43/17

1783. Правилник  за формата и содржина-
та на годишниот извештај за резулта-
тите од примената на посебните мер-
ки за воспоставување на еднакви 
можности на жените и мажите и на-
чинот на спроведување на планот за 
имплементација  на посебните мерки  46/7

1784. Правилник за формата и содржина-
та на извештајот за работа на коорди-
наторот и заменик координаторот за 
еднакви можности на жените и мажи-
те во органите на државната управа.. 46/10

1785. Правилник за формата и содржина-
та на  извештајот  за работа на ко-
ординаторот за еднакви можности на 
жените и мажите во единиците на ло-
калната самоуправа .............................  46/15

1793. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец февруари 
2015 година ..........................................  46/36

1888. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за донесување на ре-
шение од министерот за труд и соци-
јална политика .....................................  48/27

2082. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на регистарот на 
лица ангажирани со договор за во-
лонтирање.............................................  56/7

2221. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец март 2015 
година ...................................................  62/80

2430. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандар-
дите и нормативите за вршење на деј-
носта на установите за деца............... 71/2
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2543. 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 ........................................ 77/5

2544. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на утврдување на  состојбата на при-
ходите, имотот и имотните права и 
потребната документација за оства-
рување на правото на постојана па-
рична помош, составот и начинот на 
работата на стручната комисија и 
второстепената комисија, легитима-
цијата на стручните лица, начинот на 
водење на евиденција на издадените 
наоди и формата и содржината на об-
разецот за давање на наод, оценка и 
мислење за неспособноста за работа . 77/7

2560. Решение за давање согласност на
Статутот на  Јавна установа  за згри-
жување деца и младинци со вос-
питно-социјални проблеми и наруше-
но поведение ........................................ 78/26

2561. Решение за давање согласност на
Статутот на  јавна установа  завод за 
згрижување, воспитување и образо-
вание на деца и младинци „Ранка 
Милановиќ“-Скопје ............................ 78/26

2562. Правилник за начинот и водењето 
на електронската евиденција на ра-
ботно време и на прекувремената ра-
бота ....................................................... 78/26

2595. Правилник за поблиските услови за 
стандардите во поглед на потребен 
простор, опрема и стручен кадар, ни-
вото на поддршка, начинот и програ-
мата за остварување на поддршката 
за самостојно и организирано живее-
ње во посебна станбена единица ....... 80/3

2597. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец април 2015 
година ................................................... 80/8

2735. Програма за рано учење и развој за 
деца со пречки во развојот ................. 82/62

2769. Правилник за нормативите за целод-
невна исхрана на корисниците во ус-
тановите за институционална соци-
јална заштита ....................................... 87/2

2942. Правилник за формата и содржината 
на уверението за положен стручен ис-
пит на директори  на установи за деца,
стручни работници, стручни соработ-
ници, воспитувачи и негователи во сис-
темот за згрижување и воспитание на 
деца од предучилишна возраст.......... 95/34

3067. Правилник за формата, содржината 
и начинот на издавање на лиценцата 
за помирувач и арбитер ...................... 98/45

3068. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водењето на Регистарот 
на помирувачи и арбитри ....................  98/47

3230. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за  ос-
тварување право на отпишување на 
камати на достасани обврски по ос-
нов за придонеси од задолжително 
пензиско и инвалидско осигурување 
кои настанале заклучно со  декември 
2008 година и барањето за  оствару-
вање право на отпишување на камати 
на достасани обврски по основ за 
придонеси од задолжително здрав-
ствено осигурување кои настанале 
заклучно со  декември 2008 година ...  104/49

3231. Правилник за начинот на водење на 
евиденцијата и содржината  на еви-
денцијата за остварување на правото 
на отпишување на камати на достаса-
ни обврски по основ на придонеси од 
задолжително социјално осигуру-
вање .......................................................  104/54

3232. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за  пресметка и плаќа-
ње на придонес за пензиско и инва-
лидско осигурување од осигуреник 
кој бил во работен однос, односно на 
работа врз основа на која бил прија-
вен во задолжително социјално оси-
гурување, а од страна на обврзникот 
за пресметка и плаќање на придонес 
не е платен придонесот за пензиско и 
инвалидско осигурување за период 
до 31 декември 2008 година ...............  104/55

3318. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец мај 2015 
година ...................................................  106/43

3451. Решение за давање согласност на 
Статутот на Меѓуопштински центар 
за социјална работа Свети Николе .....  115/7

3452. Решение за давање согласност на 
Статутот на  Јавната установа Дом за 
доенчиња и мали деца - Битола ..........  115/7

3453. Решение за давање согласност на 
Статутот на Центар за социјална ра-
бота Пробиштип ..................................  115/7

3614. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на службената леги-
тимација, начинот на издавање, упот-
реба, одземање и евиденција на изда-
дените и одземените службени леги-
тимации на инспекторите од областа 
за заштита на децата ............................  121/13

3633. Oбјава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец јуни 2015 
година.................................................... 121/47

3700. Правилник за начинот на  вршењето 
на анализата на  содржините на нас-
тавните планови, програми и учебни-
ците од аспект на унапредување на 
еднаквите можности на жените и ма-
жите ......................................................  125/9



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2015 Страна 177 

 

3701. Правилник за нормативите и стан-
дардите за простор, опрема, стручни 
кадри и средства потребни за основа-
ње и започнување со работа на уста-
нова за социјална заштита  за стари 
лица ...................................................... 125/10

3702. Решение за давање согласност на 
Статутот на Меѓуопштински центар 
за социјална работа Гевгелија ............ 125/13

3703. Решение за давање согласност на 
Статутот на Меѓуопштински центар 
за социјална работа Кавадарци .......... 125/13

3901. Решение за давање согласност на 
Статутот на Меѓуопштински центар 
за социјална работа Битола ................ 136/2

3902. Решение за давање согласност на 
Статутот на Меѓуопштински центар 
за социјална работа Прилеп ............... 136/2

3903. Решение за давање согласност на 
Статутот на Меѓуопштински центар 
за социјална работа Велес .................. 136/3

3904. Решение за давање согласност на 
Статутот на Центар за социјална ра-
бота Кратово  ....................................... 136/3

3940. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Крива Па-
ланка ..................................................... 139/34

3941. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Штип ............ 139/34

3942. Решение за давање согласност на
Статутот на јавната установа завод за 
социјални дејности-Скопје ................. 139/35

3943. Решение за давање согласност на
Статутот на Меѓуопштински центар 
за социјална работа Берово ................ 139/35

3944. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа на град
Скопје ................................................... 139/35

3945. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Македонски 
Брод ...................................................... 139/35

3946. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Центар за социјална 
работа Крушево  .................................. 139/35

3947. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Кочани ......... 139/36

3948. Објава за стапката на трошоците на 
животи платите за месец јули 2015
година ................................................... 139/36

4145. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата, 
содржината и начинот на водење на 
педагошката документација и еви-
денција во детска градинка и центар 
за ран детски развој ............................ 146/63

4210. Решение за давање согласност на
статутот на Меѓуопштински центар 
за социјална работа Дебар  ................. 148/31

4211. Решение за давање согласност на 
статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Радовиш .......  148/31

4633. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Центар за социјална 
работа Виница ......................................  162/10

4634. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Гостивар .......  162/10

4635. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Центар за социјална 
работа Ресен .........................................  162/10

4666. Правилник за изменување и допол-
нување  на Правилникот за критериу-
мите и начинот на доделување на 
неповратни средства од посебниот 
фонд за подобрување на условите за 
вработување и работење на инвалид-
ните лица ..............................................  163/27

4667. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на утврдување 
на  состојбата на приходите, имотот и 
имотните права на домаќинството, 
определувањето на носителот на пра-
вото и потребната документација за 
остварување и користење на правото 
на социјална парична помош ..............  163/27

4684. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Делчево ........  164/8

4685. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Центар за социјална 
работа Кичево ......................................  164/8

4686. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Неготино ......  164/8

4687. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на Регистар на 
издадени уверенија за положен стру-
чен испит за безбедност при работа ...  164/8

4688. Правилник за начинот на бодирање 
на првиот дел  (теоретски дел) и на 
вториот дел (практичен пример) на 
стручниот испит за безбедност при 
работа ....................................................  164/10

4690. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец август 2015 
година................................................. 164/12

4718. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ......  166/34

4719. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ......  166/40

4720. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ......  166/44

4822. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Струмица .....  175/8

4823. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Центар за социјална 
работа Валандово ................................  175/8

4824. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Тетово ..........  175/8
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4825. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ за сместување на ли-
ца баратели на азил „Прифатен цен-
тар за баратели на азил“ ..................... 175/8

4933. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат за територија 
на Република Македонија .................. 179/11

4934. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Куманово ..... 179/12

4935. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Охрид ........... 179/12

4936. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Центар за социјална 
работа Демир Хисар ........................... 179/13

4970. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Струга .......... 180/23

5090. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел ......................... 182/7

5091. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат за територија 
на Република Македонија .................. 182/7

5092. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на ја-
вен сектор ............................................ 182/8

5093. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел ......................... 182/8

5094. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел ......................... 182/9

5095. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на службената леги-
тимација, начинот на нејзиното изда-
вање, употреба, одземање и еви-
денција на издадените и одземените 
службени легитимации на инспекто-
рите за социјална заштита .................. 182/10

5168. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец септември 
2015 година .......................................... 184/16

5173. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на ја-
вен сектор ............................................ 185/35

5174. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
приватен сектор од областа на сто-
панството заради учество во колек-
тивно договарање на ниво на прива-
тен сектор од областа на стопан-
ството ................................................... 185/35

5175. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел ......................... 185/36

5197. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Детски дом „11 Ок-
томври“ Скопје .................................... 188/2

5712. Објава за стапката на трошоците на 
живот за месец октомври 2015 го-
дина.................................................... 205/11

5742. Програма за полагање на стручен 
испит за безбедност при работа ..........  206/42

6170. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец ноември 
2015 година......................................... 221/32

  
МИНИСТЕРСТВО 

ЗА КУЛТУРА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
125. Правилник за формата и содржина-

та на  лекторската лиценца .................  7/23
126. Правилник за Програмата за полага-

ње на испитот за добивање на лектор-
ска лиценца ..........................................  7/25

964. Правилник за начинот на бодирање 
на првиот и вториот дел од испитот 
за добивање на лекторска лиценца.....  32/29

965. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на регистарот на 
издадените, одземените и продолже-
ните лекторски лиценци, како и лек-
торските лиценци кои престанале да 
важат .....................................................  32/29

1786. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањетo за изда-
вање на CIP-запис ................................  46/21

2017. Правилник за начинот на бодување 
на првиот и вториот дел од испитот 
за добивање на конзерваторска ли-
ценца .....................................................  53/19

2074. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на регистарот на 
издадените, одземените и продолже-
ните конзерваторски лиценци, како и 
конзерваторските лиценци кои прес-
танале да важат ....................................  55/5

2409. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањетo за изда-
вање на меѓународен стандарден број 
за книги (ISBN), на образецот на ба-
рањетo за издавање на меѓународен 
стандарден број за периодични пуб-
ликации и континуирани извори 
(ISSN) и на образецот на барањетo за 
издавање на меѓународен стандарден 
број за музички нотни изданија 
(ISMN) ..................................................  68/24

2410. Правилник за трошоците за полага-
ње на испитот за добивање на лектор-
ска лиценца......................................... 68/28

2741. Правилник за формата и содржина-
та на Годишниот извештај за изда-
вачката продукција на издавачот .......  83/4

3498. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на службената леги-
тимација на инспекторот за култура, 
начинот на нејзиното издавање  и од-
земање и изгледот на знакот на 
инспекциската служба во Министер-
ството за култура .................................  117/11
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3734. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на обрасците на дозволи-
те и уверенијата за изнесување и из-
воз на културни добра во странство и 
начинот на издавање на дозволите и 
уверенијата .......................................... 126/58

5366. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 193/72

5817. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за изда-
вање на мислење за стручна процена 
на оргиналноста на уметничките и 
другите предмети ................................ 208/46

6238. Правилник за содржината и начинот 
на водење на евиденција за издавачи-
те во Република Македонија и за нив-
ната издавачка продукција  ................ 223/43

  
МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
13. Решение за утврдување на листата со 

баратели за склучување на договор за 
финанскиска поддршка ...................... 1/5

75. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за изменување и дополну-
вање на Правилникот за посебните 
техничко-експлоатациони услови за 
возилата за вршење на одделните ви-
дови на превоз во патниот сообраќај 
и за формата и содржината на пот-
врдата за исполнување на посебните 
техничко-експолатациони услови  .... 4/14

76. Правилник за формата и содржина-
та на барањето, потребната докумен-
тација  и образецот на решението за 
изведување на градбите односно по-
ставување на опремата за кои не е
потребно одобрение за градење ......... 4/14

268. Правилник за критериумите во од-
нос на просторните услови и матери-
јално - техничката и информатичката 
опрема на просториите за полагање 
на првиот дел - теоретски дел и вто-
риот дел - студија на случај од струч-
ните испити за проценувач од облас-
та на недвижен имот и од областа на 
транспортни средства  ........................ 14/12

348. Правилник за техничките каракте-
ристики и димензиите на патеката за 
движење на лица со телесен хенди-
кеп и лица со оштетен вид.................. 17/41

349. Правилник за начинот на обезбеду-
вање на непречен пристап, движење 
(хоризонтално и вертикално), престој 
и работа на лица со инвалидност до и
во градби со јавни и  деловни на-
мени, градби со намена домување во 
станбени згради, како и градби со 
станбено-деловна намена ................... 17/42

350. Правилник за начинот на бодување 
на првиот и вториот дел од стручни-
от испит за проценувач од областа на 
транспортни средства ..........................  17/56

351. Правилник за начинот на бодување 
на првиот и вториот дел од стручни-
от испит за проценувач од областа на 
недвижен имот .....................................  17/56

425. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за потребна-
та опрема и начинот на определување 
на категоријата на автобуските ста-
ници.................................................... 20/69

818. Правилник за податоците, начинот 
на пренос на податоците од тахогра-
фот и начинот на водење на еви-
денција..................................................  28/68

830. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандарди 
и нормативи за проектирање............. 29/5

1072. Упатство за начинот на изготвување 
на програма за привремени градби за 
потреби на Дирекцијата за технолош-
ки индустриски развојни зони кои се 
градат во рамки на технолошките ин-
дустриски развојни зони,  отворени и 
затворени спортски игралишта, 
спортски сали со бруто развиена пов-
ршина до 1500 м2 и привремени 
градби за сместување на работници 
при изградба на индустриски објекти 
и линиски инфраструктурни објекти 35/30

1374. Правилник за изменување  на Пра-
вилникот за должностите, одговор-
ностите  и стручното оспособување 
на возачите за превоз на опасни мате-
рии, поблиските  услови за правните 
лица кои вршат стручно оспособува-
ње и содржината и формата на обра-
зецот на сертификатот  и уверението 
за стручно оспособување на возачите 40/35

1375. 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 
дозволата и на возниот ред................ 40/35

1376. Правилник за формата и содржина-
та на патниот налог............................ 40/36

1602. Правилник за изменување  на Пра-
вилникот за  формата и содржинатa 
на  писмените инструкции ..................  43/21

1991. Правилник за посебните техничко-
експлоатациони услови за возилата 
за вршење на одделните видови на 
превоз во патниот сообраќај и за фор-
мата и содржината на потврдата за 
исполнување на посебните техничко 
експлоатациони услови...................... 51/24
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1992. Правилник за формата и содржина-
та на барањето, потребната докумен-
тација и образецот на решението за 
изведување на градбите односно по-
ставување на опремата за кои не е
потребно одобрение за градење........ 51/42

2242. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистич-
ко планска документација .................. 64/4

2279. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на Решението за одбивање на бара-
њето за утврдување на правен статус 
на бесправен објект............................. 65/4

2280. Правилник за формата и содржина-
та на урбанистичката согласност ....... 65/7

2281. Правилник за формата и содржина-
та на Решението за утврдување на 
правен статус на бесправен објект .... 65/13

2282. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандарди 
и нормативи за урбанистичко плани-
рање ...................................................... 65/20

2411. Упатство за начинот на изготвување 
на Програмата за градби кои не се
предвидени со урбанистички план
односно урбанистичко планска доку-
ментација ............................................. 68/28

2467. Правилник за формата, содржината 
и  начинот на истакнување на логото 
на Капетанијата на пристаништата ... 72/63

2530. Правилник за начинот, постапката и 
програмата за полагање на испитот за 
добивање на сертификат за професи-
онална компетентност на управите-
лот или од него овластено лице одго-
ворно за превоз, формата и содржи-
ната на уверението за положен испит 
и на сертификатот за професионална 
компетентност ..................................... 76/20

2932. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на патниот налог ............ 94/12

3391. Правилник за начинот на спроведу-
вање на постапката за изработување 
и донесување на урбанистички пла-
нови, регулациски планови на гене-
рални урбанистички планови, урба-
нистичко-плански документации и 
урбанистичко-проектни документа-
ции во електронска форма................ 111/114

3655. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за пренесување на 
правото на сопственост на градежно 
земјиште сопственост на Република 
Македонија како и потребната доку-
ментација ............................................. 122/28

3799. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за потребната опрема и на-
чинот на определување на категори-
јата на автобуските станици............. 129/97

4046. Правилник за стандарди и нормати-
ви за урбанистичко планирање .......... 142/5

4047. Правилник за поблиската содржина, 
форма и  начин на обработка на гене-
рален урбанистички план, детален 
урбанистички план, урбанистички 
план за село, урбанистички план вон 
населено место и регулациски план 
на генерален урбанистички план, 
формата, содржината и начинот на 
обработка на урбанистичко-плански 
документации и архитектонско-урба-
нистичкиот проект и содржината, 
формата и начинот на обработка на 
проектот за инфраструктура ...............  142/29

4238. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за условите за поставување, 
градба и обележување на објекти, 
инсталации и уреди во зоната на ае-
родромот, објекти и уреди за контро-
ла  на  летањето и  објекти надвор од 
зоната на аеродромот коишто можат 
да влијаат на безбедноста на воз-
душниот сообраќај и условите и на-
чинот на обработка на земјиштето во 
зоната на аеродромот и земјиштето 
во негова непосредна близина........... 149/36

4239. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за степенот на уредувањетo 
на градежното земјиште со објекти 
на комуналната инфраструктура и на-
чинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето во завис-
ност од степенот на уреденост ...........  149/36

4545. Правилник за формата и содржина-
та на легитимацијата на урбанистич-
киот инспектор, начинот на нејзино-
то издавање и одземање и изгледот 
на знакот ...............................................  157/3

4611. Број на поединечни транспортни 
дозволи по држави и квоти со назна-
ка кој од нив се критични дозволи .....  161/6

4805. Број на поединечни транспортни 
дозволи по држави и квоти со назна-
ка кој од нив се критични дозволи .....  173/18

4833. Правилник за формата и содржина-
та на дозволите за меѓународен пре-
воз на стока ..........................................  176/12

5176. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на урбанистичката согласност ............  185/36

5415. Правилник за начинот  и постапката 
за одржување на железнички возила, 
начинот на водење евиденција за из-
вршеното одржување на железнички 
возила и формата и содржината на 
образецот на потврдата за техничка 
исправност на возилото .......................  197/8

5575. Правилник за формата и содржина-
та на потврдата за извршена општо-
корисна работа, како и формата, сод-
ржината и начинот на водење на ре-
гистарот за вршење на општокорисна 
работа ....................................................  201/12
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5576. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 201/16

5577. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 201/22

5578. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 201/26

5579. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 201/31

5580. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 201/36

5581. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 201/41

5582. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 201/47

5583. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 201/54

5584. Правилник за формата и содржина-
та на мандатниот платен налог .......... 201/59

5585. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 201/61

5586. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 201/67

5587. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 201/71

5588. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 201/75

5702. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за  формата и содржинатa 
на писмените инструкции .................. 204/2

5818. 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 ...................... 208/48

5875. Правилник за посебните техничко-
експлоатациони услови за возилата 
за  вршење на  одделните видови на 
превоз во патниот сообраќај и за фор-
мата и содржината на потврдата за 
исполнување на посебните техничко 
експлоатациони услови ...................... 212/4

5908. Правилник за утврдување на видот, 
висината и чинењето на општокорис-
ната работа за секој прекршок од-
делно, како и начинот на нејзиното 
извршување ......................................... 214/13

5909. Правилник за формата и содржина-
та на мандатниот платен налог .......... 214/14

5910. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 214/16

5911. Правилник за формата и содржина-
та на мандатниот платен налог .......... 214/21

6036. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандарди 
и нормативи за урбанистичко плани-
рање ...................................................... 217/63

6037. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистич-
ко планска документација ...................  217/69

6092. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за содржината на проек-
тите, означувањето на проектот, на-
чинот на зaверка на проектот од стра-
на на одговорните лица и начинот на 
користење на електронските записи ..  219/27

6164. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на барањето за утврдување на правен 
статус на бесправен објект ..................  221/13

6180. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандарди 
и нормативи за урбанистичко плани-
рање ......................................................  222/12

6408. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за стандарди и нормативи 
за урбанистичко планирање ................  228/22

 

МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
 

Рег. бр. Бр./стр.
14. Правилник за  формата,   содржина-

та  и начинот   на доставување на из-
вештајот за видовите и количините 
на собраните, обновените и рецикли-
раните средства за ладење (*)  ............  1/5

143. Правилник за форма и содржина на 
образецот за водење на евиденцијата 
за исполнетоста на техничките бара-
ња во поглед на опремата со систем 
за враќање на бензинските пареи за 
време на полнење на моторните вози-
ла со бензин која може да се користи 
во бензинските станици, како и начи-
нот и рокот на нивното чување ..........  9/5

184. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и 
начинот на доставување на извешта-
јот 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 (*).... 11/5

2283. Правилник за формата и содржина-
та на Програмата за обука за  правил-
но ракување, сервисирање, собирање, 
обновување  и  рециклирање на сред-
ствата за ладење и/или  со производи 
кои содржат средства за ладење, поб-
лиските услови што треба да ги ис-
полнуваат правните лица кои вршат 
обука за  постапување со средства за 
ладење и/или  со производи кои сод-
ржат средства за ладење, како и начи-
нот за овластување за вршење на обу-
ка за  постапување со средства за ла-
дење и/или со производи кои содржат 
средства за ладење ...............................  65/24
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2770. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето и пот-
ребната документација, формата и 
содржината на дозволата за собирање 
и за транспортирање на комунален и 
другите видови на неопaсен отпад, 
како и минималните технички услови 
за вршење на дејноста собирање и 
транспортирање на комунален и дру-
ги видови на неопасен отпад.............. 87/30

3185. Правилник за опремата со систем за 
враќањето на бензинските пареи за 
време на полнење на моторните вози-
ла со бензин која може да се користи 
во бензинските станици (*)................ 101/15

3233. Правилник за  формата и содржина-
та на уверението за завршена обука 
за постапување со средства за ладење 
и/или со производи кои содржат 
средства за ладење .............................. 104/57

3571. Правилник за техничките барања за 
опрема за долно полнење на портал-
ните кранови кои треба да ги испол-
нуваат терминалите со инсталации за 
полнење на возила цистерни и за же-
лезничките вагони-цистерни и за
пловни објекти, временските рокови 
за нивно постигнување согласно со 
капацитетот за полнење на инстала-
циите, како и начинот на вршење на 
мерењата за испуштањата на емисии 
во воздухот (*) ..................................... 120/4

3872. Правилник за формата и содржина-
та на изводот од просторниот план на
Република Македонија....................... 131/66

5212. Национална книга на параметри за 
животна средина................................. 189/9

  
МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО  
И АДМИНИСТРАЦИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

185. Правилник за формата и содржината 
на интерниот оглас, начинот на подне-
сување на пријавата за унапредување, 
начинот на спроведување на админис-
тративната селекција и интервјуто, ка-
ко и начинот на нивно бодирање и мак-
сималниот број на бодови од поста-
пката на селекција, во зависност од ка-
тегоријата на работно место за кое е
објавен интерниот оглас.................... 11/8

186. Правилник за содржината на Го-
дишниот извештај на Државниот уп-
равен инспекторат за спроведени 
инспекциски надзори .......................... 11/9

187. Правилник за содржината и начинот 
на подготовката на актите за внат-
решна организација и систематизаци-
ја на работните места, кaкo и содржи-
ната на функционалната анализа на 
институциите на јавниот сектор ........ 11/10

188. Правилник за содржината и форма-
та на Годишната програма за обука за 
административно управување ............  11/13

294. Правилник за минималните технич-
ки можности на органите и институ-
циите од јавниот сектор за да објаву-
ваат податоци и техничките нормати-
ви  за форматот на податоците и на-
чинот на објавување на истите ...........  15/79

1021. Правилник за задолжителните еле-
менти на јавниот оглас за пополнување 
на работно место во јавниот сектор 
преку вработување и на пријавата за 
вработување, како и формата, содржи-
ната и начинот на водење на Региста-
рот на лица кои дале лажни податоци 
при вработување во јавен сектор....... 34/5

1022. Правилник за начинот на спроведу-
вање на полугодишното интервју, фор-
мата и содржината на извештајот за по-
лугодишно интервју, поблиските кри-
териуми за начинот на оценување на 
административниот службеник, форма-
та и содржината на обрасците за оцену-
вање, формата и содржината на извеш-
тајот со ранг листа на годишни оценки, 
содржината на извештаите и начинот 
на оценување на административните 
службеници во други околности, како 
и поблиските критериуми за начинот 
на оценување, и начинот на реализаци-
ја на мерките за одличен и слаб учинок 
на административен службеник во инс-
титуции со помалку од 20 администра-
тивни службеници.............................. 34/5

1636. Правилник за формата и содржина-
та на кварталниот извештај за работа 
на секој инспектор ...............................  44/44

1637. Правилник за видот, формата и сод-
ржината на регистрите од интерес на 
инспекцискиот совет ...........................  44/60

1638. Правилник за формата и содржина-
та на Кварталниот план за работа на 
секој инспектор ....................................  44/83

1639. Правилник за формата и содржина-
та на Годишната програма за работа 
на инспекциските служби ...................  44/89

1640. Правилник за формата и содржина-
та на Месечниот план за работа на 
инспекциските служби ........................  44/90

1641. Правилник за формата и содржина-
та на Годишниот извештај за работа-
та на инспекциската служба ...............  44/94

2089. Правилник за формата, содржината 
и образецот на барањето за стекнува-
ње со вредносен бон-ваучер,за фор-
мата и содржината на  образецот на 
формуларот со изјава за купување на 
таблет компјутер со надворешна тас-
татура со вредносен бон-ваучер и  за 
формата и содржината на образецот 
на формуларот со изјава за прием на 
вредносен бон-ваучер за купување на 
таблет компјутер со надворешна тас-
татура.................................................. 57/3
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2090. Упатство за начинот на спроведува-
ње на Законот за издавање на вред-
носни бонови-ваучери  ....................... 57/7

2284. Правилник за формата, содржината 
и образецот на привремена лиценца 
за инспектор ........................................ 65/25

  
УСТАВЕН СУД  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  

Рег. бр.  Бр./стр.
426. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 66/2014 од 28
јануари 2015 година............................. 20/70

710. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 67/2014 од 4 
февруари 2015 година.......................... 27/52

940. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 93/2014 од 11
февруари 2015 година ......................... 31/13

2131. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 23/2014 од 25
март 2015 година ................................. 59/19

2891. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.48/2014 од 13
мај 2015 година................................... 92/12

3001. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.49/2014 од 27
мај 2015 година .................................... 96/46

3002. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 55/2014 од 27
мај 2015 година .................................... 96/47

3392. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.166/2014 од 18
јуни 2015 година .................................. 111/116

3430. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 121/2014 од
24 јуни 2015 година............................. 113/14

3572. Одлука од Уставен суд на Република 
Македонија У. бр. 124/2014 од 10 јули 
2015 година .......................................... 120/6

5151. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.127/2014 од 30
септември 2015 година ....................... 183/23

5198. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.164/2014 од 14
октомври 2015 година ......................... 188/4

6093. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.65/2015 од 18
ноември 2015 година ........................... 219/27

  
СУДСКИ СОВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
877. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................. 30/20
1642. Одлука за избор на претседател на 

Судскиот совет на Република Маке-
донија ................................................... 44/97

1643. Одлука за избор на заменик претсе-
дател на Судскиот совет на Република 
Македонија .......................................... 44/97

1644. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија.................................. 44/97

1645. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................  44/97

1646. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................  44/98

1647. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................  44/98

1925. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................  49/8

2285. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................  65/27

2286. Оглас за избор на  членови на Сове-
тот за утврдување на факти и покре-
нување на постапка за утврдување од-
говорност за судија  ............................  65/27

2287. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија .....................................  65/27

2468. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд  Скопје 1 Скопје .......  72/65

2469. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Берово ............................  72/65

2470. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Битола ............................  72/65

2471. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Велес ..............................  72/65

2472. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Виница ...........................  72/66

2473. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Гевгелија ........................  72/66

2474. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Делчево ..........................  72/66

2475. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Кавадарци ......................  72/66

2476. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Кичево ............................  72/66

2477. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Крива Паланка ..............  72/67

2478. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Неготино ........................  72/67

2479. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Прилеп ...........................  72/67

2480. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Скопје 2 Скопје .............  72/67

2481. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Свети Николе ................  72/68

2482. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Штип ..............................  72/68

2762. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија .....................................  84/2

2898. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................  93/3

2943. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................  95/36

2944. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................  95/36

3152. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија .....................................  100/7

3419. Решение за спроведување на избор на 
членови на Советот за утврдување на 
факти и покренување на постапка за 
утврдување одговорност за судија..... 112/29
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3573. Одлука за избор на претседател на 
Виш управен суд ................................. 120/7

3574. Решение од Судски совет на Репуб-
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работење на брокер ............................. 198/24

5452. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на инвестиционен советник ...... 198/24

5453. Правилник за формата и содржината 
на прекршочниот платен налог .......... 198/24

5589. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/80

5590. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/80

5591. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/80

5592. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/80

5593. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/80

5594. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/81

5595. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/81

5596. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/81

5597. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/81

5598. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/81

5599. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/82

5600. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/82

5601. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/82

5602. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/82

5603. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 201/82

5862. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија. 211/27

5863. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија. 211/27

5880. Решение за давање одобрение за из-
давање на догорочни хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда ......... 212/23

5975. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер ............................. 215/95

5976. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер ............................. 215/95

5977. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер ............................. 215/95

5978. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер ............................. 215/96

5979. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер ............................. 215/96

6287. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер ............................. 225/29

6288. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер ............................. 225/29

6289. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија ...  225/29

6290. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на Регистар на 
единствена евиденција на прекршо-
ците, изречените прекршочни сан-
кции и донесените одлуки и Регистар 
на издадени прекршочни платни на-
лози и начинот на пристап до инфор-
мациите од Регистрите ........................  225/19

6339. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија ...  226/56

  
НАРОДНА БАНКА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
269. Одлука за изменување на Одлуката 

за начинот на формирање и објавува-
ње на курсевите на Народната банка 
на Република Македонија ...................  14/13

270. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели ..........................  14/15

271. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели..............  14/15

403. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот на вршење на плат-
ниот промет со странство ...................  19/17

878. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за задолжителната 
резерва ..................................................  30/20

879. Одлука  за дополнување на Одлуката 
за благајничките записи ......................  30/20

880. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели ..........................  30/21

881. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели..............  30/21

1073. Одлука за изменување на Одлуката 
за расположливите депозити ..............  35/31

1074. Одлука за изменување на Одлуката 
за задолжителната резерва ..................  35/32

1075. Одлука  за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за благајничките за-
писи .......................................................  35/32

1928. 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 ......................................  49/9

1929. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели ..........................  49/10

1930. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели..............  49/11

1931. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели ..........................  49/11

1932. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели..............  49/12

2501. Одлука за издавање и основни беле-
зи на книжните пари во апоени од 200 
и 2000 денари .......................................  74/52

2502. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за условите и начи-
нот на работа на штедилниците ......... . 74/54



Страна 188           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2015 

2503. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за содржината и на-
чинот на функционирање на Кредит-
ниот регистар ....................................... 74/54

2545. Исправка........................................... 77/9
2504. Одлука за сигурноста на информа-

тивниот систем на штедилница ......... 74/59
2505. Одлука за кредитот во крајна 

инстанца ............................................... 74/60
2596. Листа на коефициенти на покритие 

на инструментите за обезбедување на 
кредитот во крајна инстанца  ............. 80/7

2744. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за спроведување 
на Одлуката за содржината и начинот 
на функционирање на Кредитниот ре-
гистар ................................................... 83/10

3312. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели .......................... 106/39

3313. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели ............. 106/40

3314. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот на вршење на плат-
ниот промет со странство ................... 106/40

3315. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за спроведување 
на Одлуката за методологијата за ут-
врдување на адекватноста на капита-
лот......................................................... 106/41

3325. Одлука за воведување посебни заш-
титни мерки ......................................... 107/14

3420. Одлука за условите и начинот за 
снабдување со книжни и ковани пари 112/29

3421. Одлука за начинот и условите за за-
мена на книжните и кованите пари 
што станале несоодветни за оптек  .... 112/30

3422. Одлука за проверка на автентичноста 
и соодветноста, условите и начинот 
на враќање на книжните и кованите 
пари во оптек ....................................... 112/31

3423. Одлука за дополнување на Одлуката 
за единствената тарифа на надоместо-
ците за услугите што ги врши Народ-
ната банка на Република Македонија 112/38

3526. Упатство за видот и начинот на дос-
тавување на податоци и нивно корис-
тење при спроведување на Одлуката 
за проверка на автентичноста и соод-
ветноста, условите и начинот на вра-
ќање на книжните и кованите пари во 
оптек ..................................................... 118/19

3527. Упатство за утврдување на начинот 
и постапката на снабдување со книж-
ни и ковани пари ................................. 118/28

3615. Одлука за изменување на Одлуката 
за начинот на утврдување поврзани 
лица ...................................................... 121/15

3616. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели .......................... 121/15

3617. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели ............. 121/16

3618. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели .......................... 121/16

3619. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели..............  121/17

3801. Упатство за изменување и дополнува-
ње на Упатството за начинот и поста-
пката на известување за состојбата и 
промените на вложувањата на рези-
дентите во хартии од вредност на 
странските финансиски пазари........... 129/98

4212. Одлука за изменување на Одлуката 
за задолжителната резерва ..................  148/31

4213. Одлука за изменување на Одлуката 
за благајничките записи ......................  148/32

4243. Одлука за условите што треба да ги 
исполнуваат хартиите од вредност во 
странство во кои може да вложува ов-
ластена банка .......................................  149/37

4546. Исправка............................................ 157/6
4244. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за воведување на по-
себни заштитни мерки .........................  149/39

4245. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели ..........................  149/39

4246. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели ..........................  149/40

4247. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели ..........................  149/41

4248. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели ..........................  149/41

4249. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели..............  149/42

4250. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели..............  149/42

4806. Одлука за начинот и условите за еви-
дентирање и поднесување извештаи 
за склучените кредитни работи ..........  173/20

4807. Одлука за изменување на Одлуката 
за издавање согласност за вршење 
микроплаќање ......................................  173/21

4808. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели..............  173/21

4809. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели..............  173/21

4810. Правилник за формата и содржината 
на прекршочниот платен налог ..........  173/21

5685. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за начинот на утврду-
вање поврзани лица .............................  203/12

5881. Упатство за начинот и условите за 
збирно известување за склучените 
кредитни работи на резиденти со не-
резиденти ..............................................  212/24

5882. Упатство за начинот и условите за 
поединечно известување за кредитите 
земени од нерезиденти ........................  212/30

5883. Упатство за начинот и условите за 
поединечно известување за кредитите 
одобрени на нерезиденти ....................  212/47

6239. Одлука  за изменување на Одлуката 
за задолжителната резерва  .................  223/50

6240. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за методологијата за 
утврдување на адекватноста на капи-
талот ......................................................  223/50
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6241. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за управување со кре-
дитниот ризик ...................................... 223/51

6242. Одлука за издавање и за основните 
белези на кованите пари во апоен од 
1 денар .................................................. 223/52

6243. Политика за управување и инвести-
рање на девизните резерви на Репуб-
лика Македонија ................................. 223/52

6286. Упатство за изменување на Упат-
ството за спроведување на Одлуката 
за содржината и начинот на функцио-
нирање на Кредитниот регистар ........ 225/17

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
4636. Правилник за формата,содржината и 

начинот на издавање и користење на 
легитимацијата на работниците на по-
себни работни места во Агенцијата за 
разузнавање ......................................... 162/10

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
15. Тарифник за висината на надоместо-

кот за заверка на геодетските елабо-
рати за извршени геодетски работи... 1/7

16. Тарифник за изменување и дополну-
вање на Тарифникот за висината на 
надоместокот за користење и увид на 
податоците од геодетско-катастарски-
от информационен систем .................. 1/8

17. Тарифник  за висината на надомес-
токот за запишување на инфраструк-
турните објекти во катастарот на ин-
фраструктурни објекти ....................... 1/8

77. Исправка........................................... 4/22
18. Тарифник  за висината на надомес-

токот за запишување на недвижности 
кои останале со незапишани права и 
запишување на промени во катаста-
рот на недвижности и катастарот на 
инфраструктурни објекти како дел од 
катастарот на недвижности  ............... 1/8

78. Исправка........................................... 4/22
19. Годишна програма за ажурирање 

податоци во катастарот на недвиж-
ности по службена должност за 2015 
година ................................................... 1/18

110. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ........................... 6/13

111. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ........................... 6/13

112. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ........................... 6/13

113. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  6/14

114. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  6/14

115. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  6/14

116. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  6/14

117. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  6/14

118. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  6/15

119. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  6/15

120. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  6/15

136. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за одржува-
ње на катастарот на недвижностите... 8/126

189. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/15

190. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/15

191. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/15

192. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/15

193. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/15

194. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/16

195. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/16

196. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/16

197. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/16

198. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/16

199. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/17

200. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/17
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201. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/17

202. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/17

203. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 11/17

204. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
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за забрана на увоз и транзит на живина 
и диви птици, како и производи и нус-
производи од живина и диви птици за-
ради заштита од внесување на вирусот 
на високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија................... 224/9

6511. Решение за престанок на важење на 
Решението за задолжително лабора-
ториско испитување на ракови со по-
текло од Бангладеш кои се наменети 
за исхрана на луѓе при увоз во Репуб-
лика Македонија ..................................  231/70

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
250. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за условите и надзорот на 
градбата и начинот на утврдување на 
пловидбеност на ултралесните летала 
(микролесните) и моторизираните 
крила .....................................................  13/25

251. Правилник за начинот и местото на 
обележување на воздухоплови регис-
трирани и евидентирани во Републи-
ка Македонија со знаците  за државна 
припадност, регистарските ознаки и 
другите ознаки .....................................  13/25

252. Правилник за организацијата на ра-
ботното време, времето на летање и 
времетраењето на одморот на члено-
вите на екипажот на воздухоплов ......  13/30

732. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стручно 
оспособување, проверки, дозволи и 
овластувања на персоналот на кон-
тролата на летање ................................  27/58

2288. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стручно 
оспособување, проверки, дозволи и 
овластувања на персоналот на кон-
тролата на летање ................................  65/28
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3622. 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 ......................... 121/40

3660. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за стручно оспособување на 
друг стручен персонал ........................ 123/95

5258. Правилник за постапки, процедури и 
минимум услови за безбедно полету-
вање и слетување на воздухопловите 191/12

5259. Правилник за начинот на користење, 
одржување и контролирање на пов-
ршините за маневрирање, платфор-
мите, објектите, инсталациите, уреди-
те и опремата на аеродромот.............. 191/14

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

32. Правилник за начинот на водење на 
посебно сметководство при интерко-
некција или пристап............................. 2/2

33. План за доделување и користење на 
радиофреквенции во Република Ма-
кедонија................................................. 2/14

144. Правилник за обезбедување на без-
бедност и интегритет на јавните елек-
тронски комуникациски мрежи и ус-
луги и активности кои што операто-
рите треба да ги преземат при нару-
шување на безбедноста на личните 
податоци .............................................. 9/8

330. Правилник за видот и содржината на 
податоците и информациите за општи-
те услови во однос на пристапот и ко-
ристењето на јавните комуникациски 
услуги кои ги објавуваат операторите и 
за видот и содржината на податоците 
што ќе ги објавува Агенцијата за елек-
тронски комуникации........................ 16/31

733. Правилник за преносливост на бро-
еви ........................................................ 27/59

734. Правилник за нивото на деталност 
на информациите што ќе бидат обја-
вени во референтната понуда за раз-
врзан пристап на локална јамка и на-
чинот на нивното објавување ............. 27/69

892. Одлука од Агенцијата за електрон-
ски комуникации на РМ ..................... 30/23

1572. Одлука за утврдување на максимал-
ните цени на услугите во роаминг во 
јавни мобилни комуникациски мрежи 42/44

1573. Одлука од Агенцијата за електрон-
ски комуникации ................................. 42/45

2004. Заклучок за исправка на Одлука ...... 52/6
1574. Одлука од Агенцијата за електрон-

ски комуникации ................................. 42/46

1575. Одлука од Агенцијата за електрон-
ски комуникации .................................  42/46

1576. Правилник за  пристап и користење 
на специфични мрежни средства .......  42/47

1577. Правилник за  содржината и  инфор-
мациите што треба да бидат објавени 
во  референтната понуда за интерко-
некција ..................................................  42/53

1578. Правилник за начинот на спроведу-
вање на посредувањето во Агенцијата 
за електронски комуникации ..............  42/63

3620. Правилник за начинот на спроведу-
вање на полагањето на стручниот ис-
пит  ........................................................  121/17

3621. Правилник  за изменување и допол-
нување на Правилникот за парамет-
рите за квалитет на јавните елeктрон-
ски комуникациски услуги, начинот и 
постапката за вршење на контрола и 
мерење, содржината, формата и начи-
нот на објавување на информации во 
врска со квалитетот на јавните елек-
тронски комуникациски услуги .........  121/20

3704. План за намена на радиофреквенцис-
ките опсези во Република Македонија 125/13

4021. Одлука од Агенцијата за електрон-
ски комуникации .................................  141/19

4834. Правилник за содржината и формата 
на жигот за запечатување ....................  176/65

4835. Правилник за формата и задолжи-
телните елементи на записник од из-
вршен надзор ........................................  176/65

4836. Правилник за обезбедување на тран-
спарентност во работењето на Агенци-
јата  за електронски комуникации....... 176/68

4837. Правилник за формата и содржината 
на службената легитимација на овлас-
тено лице за вршење на надзор и на-
чинот на нејзиното издавање и одзе-
мање ......................................................  176/69

5157. Правилник за  единствениот европ-
ски број за итни повици “112“ ............  184/3

5368. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот на 
спроведување на полагањето на 
стручниот испит ...................................  193/79

6409. Одлука од Агенцијата за електрон-
ски комуникации .................................  228/22

6410. Одлука од Агенцијата за електрон-
ски комуникации на РМ ......................  228/22

6411. Одлука од Агенцијата за електрон-
ски комуникации .................................  228/23

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

4740. Програма за обука на енергетски 
контролори ...........................................  167/65

5454. Програма за усовршување на енер-
гетски контролори ...............................  198/31
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АГЕНЦИЈА  
ЗА ПОШТИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

355. Правилник за критериумите за прис-
тап до универзалната услуга, со ут-
врдување на подрачјата на единиците 
на мрежата, на растојание меѓу пош-
тенските единици и број на поштен-
ски сандачиња ..................................... 17/65

1861. Одлука за определување на вредност 
на поенот за пресметување на годиш-
ниот надоместок за 2015 година........ 47/190

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО  
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО-ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2419. Правилник за измена и дополнување 

на Правилникот за начинот на извес-
тување на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско 
осигурување од страна на пензиско 
друштво ................................................ 69/50

2420. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за начин на вршење 
контрола ............................................... 69/50

2736. Одлука за висината на месечниот на-
домест што го наплатува Агенцијата 
за супервизија на капитално финанси-
рано пензиско осигурување од пен-
зиските друштва за 2015 година ........ 82/174

4615. Правилник за техничките и органи-
зациските мерки за обезбедување тај-
ност и заштита на обработката на 
личните податоци ................................ 161/18

6165. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за начинот и постапката 
на маркетинг  на пензиски фондови... 221/21

6166. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за начинот и поста-
пката на пренос на средствата во 
Фондот на ПИОМ ............................... 221/28

6167. Правилник за измена на Правилни-
кот за индивидуални сметки .............. 221/28

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
  

Рег. бр.  Бр./стр.
20. Тарифник за дополнување на Тари-

фникот за содржината и висината на 
надоместоците и давачките што ги
наплатува Агенцијата за супервизија 
на осигурување и роковите за уплата 1/23

356. Решение за издавање дозвола за пре-
нос на осигурително портфолио ........ 17/70

357. Решение за издавање дозвола за вове-
дување на нови класи на осигурување 17/70

592. Правилник за начинот и постапката на
спроведување на обука за вршење рабо-
ти на застапување во осигурување.... 24/117

593. Правилник за начинот и постапката 
за спроведување на обука за вршење 
осигурително брокерски работи........ 24/118

1960. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и 
начинот на водење регистри на зас-
тапници во осигурувањето и осигури-
телни брокери од страна на друштва-
та за осигурување, осигурително бро-
керските друштва и друштвата за зас-
тапување во осигурување ...................  50/17

1961. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и 
начинот на водење регистри на зас-
тапници во осигурувањето, друштва 
за застапување во осигурувањето, 
осигурителни брокери, осигурително 
брокерски друштва и банки ...............  50/17

4022. Решение за издавање дозвола за вове-
дување на нова класа на осигурување 141/20

4696. Решение за издавање дозвола за вршење 
работи на застапување во осигурувањето.. 165/8

5369. Решение за издавање дозвола за вршење 
на осигурително брокерски работи............. 193/83

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
4146. Деловник за работа на Комисијата за 

одлучување по жалби и приговори на 
административните службеници во 
втор степен ..........................................  146/74

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 
СЕКТОР 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

42. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на образецот на барањето 
и упатството за пополнување на бара-
њето за издавање на дозволата за 
вршење на превоз за сопствени пот-
реби, анексот за финансиско покри-
тие за одговорност од вршење деј-
ност, формата и содржината на обра-
зецот на дозволата, како и формата, 
содржината и начинот на водење на 
регистарот на издадени дозволи ........  3/7

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА 
ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
966. Правилник за видовите на градежни ма-

теријали и градежни работи кои се иззе-
маат од плаќање на дадок на додадена 
вредност во туристичката развојна зона.... 32/31



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2015 Страна 205 

 

АГЕНЦИЈА  
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 

МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
43. Одлука за престанок на важност на 

дозвола за вршење радиодифузна деј-
ност ....................................................... 3/8

44. Одлука за престанок на важност на 
дозвола за вршење радиодифузна деј-
ност ....................................................... 3/9

45. Одлука за престанок на важност на 
дозвола за вршење радиодифузна деј-
ност ....................................................... 3/10

46. Одлука за престанок на важност на 
дозвола за вршење радиодифузна деј-
ност ....................................................... 3/11

635. Одлука за доделување дозвола за те-
левизиско емитување преку јавна 
електронска комуникациска мрежа 
што не користи ограничен ресурс на
локално ниво ........................................ 25/63

893. Правилник за начинот на објавување 
на податоците за работењето на ради-
одифузерите ......................................... 30/24

967. Одлука за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на Трговското 
радиодифузно друштво ТВ БТР Наци-
онал Зоран ДООЕЛ Скопје................. 32/31

968. Одлука за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на Трговското 
радиодифузно друштво ТВ АМАЗОН 
ДООЕЛ Скопје..................................... 32/33

1379. Одлука за утврдување листа со нас-
тани од големо значење за јавноста на 
Република Македонија ........................ 40/59

1380. Правилник за спонзорство ................ 40/60
1381. Правилник за начинот на водење на 

дневната евиденција и за квалитетот 
на снимките од емитуваната програма 
на радиодифузерите ............................ 40/62

1382. Упатство за правото на кратко извес-
тување за настани за кои се стекнати 
ексклузивни права за емитување  ...... 40/64

1787. Одлука за поништување на Одлуката 
за одземање на дозвола за телевизис-
ко емитување ....................................... 46/23

2006. Одлука за доделување дозвола за те-
левизиско емитување преку јавна 
електронска комуникациска мрежа 
што не користи ограничен ресурс на 
државно ниво ....................................... 52/6

2007. Правилник за утврдување на локаци-
ите за прибирање сигнали од операто-
рите на јавни електронски комуника-
циски мрежи и давателите на аудио-
визуелни медиумски услуги по ба-
рање..................................................... 52/7

2075. План за намена и распределба на ка-
пацитети на дигитален терестријален 
мултиплекс на оператор на јавна 
електронска комуникациска мрежа 
кој има обврска за емитување на 
програмските сервиси на радиодифу-
зерите ...................................................  55/7

2085. Одлука за доделување дозвола за те-
левизиско емитување преку јавна 
електронска комуникациска мрежа 
што не користи ограничен ресурс на 
државно ниво...................................... 56/13

2086. Правилник за нови рекламни техни-
ки.......................................................... 56/14

2531. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за минимал-
ни технички, просторни, финансиски 
и кадровски услови за добивање доз-
вола за радио и телевизиско емитува-
ње бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година  76/25

2808. Одлука за доделување дозвола за те-
левизиско емитување преку јавна 
електронска комуникациска мрежа 
што не користи ограничен ресурс на 
регионално ниво ..................................  88/68

2809. Одлука за доделување дозвола за те-
левизиско емитување преку јавна 
електронска комуникациска мрежа 
што не користи ограничен ресурс на 
регионално ниво ..................................  88/69

2810. Одлука за доделување дозвола за те-
левизиско емитување преку јавна 
електронска комуникациска мрежа 
што не користи ограничен ресурс на 
регионално ниво  .................................  88/71

3197. Одлука за доделување дозвола за те-
левизиско емитување преку јавна 
електронска комуникациска мрежа 
што не користи ограничен ресурс на 
регионално ниво ..................................  102/57

3198. Одлука за доделување дозвола за те-
левизиско емитување преку јавна 
електронска комуникациска мрежа 
што не користи ограничен ресурс на 
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од листата на лекови на товар на 
средствата на Фондот ......................... 191/91

5866. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на користење на здравствени услуги 
на осигурените лица вo странство.... 211/33

5867. Правилник изменување и дополну-
вање на правилникот за индикациите 
за остварување на право на ортопед-
ски и други помагала......................... 211/34

  
УПРАВА  

ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
821. Национална сортна листа................. 28/72

  
СОВЕТ  

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА 
РЕВИЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
3906. Правилник за издавање на лиценца 

за овластен ревизор,лиценца за рабо-
та на друштво за ревизија и лиценца 
за работа на овластен ревизор - трго-
вец  поединец ...................................... 137/2

ФИТОСАНИТАРНА УПРАВА  
  

Рег.бр.  Бр./стр.
3169. Национална листа на одобрени про-

изводи и активни супстанции за 2015 
година (*) ..............................................  100/17

  
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
600. Решение од Комората на извршите-

ли на Република Македонија............. 24/142
2492. Решение од Комората на извршите-

ли на Република Македонија ..............  73/26
  

АДВОКАТСКА КОМОРА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
3403. Автентично толкување на Тарифа-

та за награда и надоместок на трошо-
ците за работа на адвокатите ..............  111/119

  
ДИРЕКЦИЈА  

ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  
РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

389. Правила за изменување на Правилата 
за условите за користење на Техно-
лошко индустриската развојна зона 
Кичево.................................................. 18/58

390. Правила за изменување на Правилата 
за условите за користење на Техно-
лошко индустриската развојна зона 
„Радовиш“ ............................................  18/59

391. Правила за изменување на Правилата 
за условите за користење на Техно-
лошко индустриската развојна зона 
„Берово“ ...............................................  18/59

392. Правила за изменување на Правилата 
за условите за користење на Техно-
лошко индустриската развојна зона 
„Виница“  .............................................  18/59

393. Правила за изменување на Правилата 
за условите за користење на техно-
лошко индустриската развојна зона 
„Струга“  ..............................................  18/59

394. Правила за изменување на Правилата 
за условите за користење на Техно-
лошко индустриската развојна зона 
„Струмица“ ..........................................  18/60

395. Правила за изменување на Правилата 
за условите за користење на Техно-
лошко индустриската развојна зона 
„Гевгелија“ ...........................................  18/60

396. Правила за изменување на Правилата 
за условите за користење на Техно-
лошко индустриската развојна зона 
„Прилеп“ ..............................................  18/60
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982. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Скопје 1“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон Корисниците на ТИРЗ 
“Скопје 1“ ............................................  32/50

4689. Правилник за формата и содржината 
на барањето за потврдување на прав-
ниот статус на објектот  .....................  164/10

  
ДИРЕКЦИЈА 

ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
5107. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за квалификации и здрав-
ствена состојба на лице кое може да 
ракува со извори на јонизирачко зра-
чење (*) ................................................  182/32

5829. Правилник за формата и содржината 
на прекршочниот платен налог..........  210/2

  
ДИРЕКЦИЈА 

ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
1994. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за видот и из-
гледот на униформата, видот на заш-
титната опрема и начинот на проверка 
и испитување на нејзината исправност 51/50

2738. Правилник за посебните мерки за 
заштитана шумите од пожари............ 82/176

  
KOМИСИЈА  

ЗА ЗАШТИТА ОД КОНКУРЕНЦИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
601. Решение од Комисијата за заштита на 

конкуренцијата..................................... 24/142
602. Решение од Комисијата за заштита на 

конкуренцијата..................................... 24/142
603. Решение од Комисијата за заштита на 

конкуренцијата..................................... 24/143
604. Решение од Комисијата за заштита на 

конкуренцијата..................................... 24/143
605. Решение од Комисијата за заштита на 

конкуренцијата..................................... 24/143
606. Решение од Комисијата за заштита на 

конкуренцијата.................................... 24/144
607. Решение од Комисијата за заштита на 

конкуренцијата..................................... 24/144
608. Решение од Комисијата за заштита на 

конкуренцијата..................................... 24/145
609. Решение од Комисијата за заштита на 

конкуренцијата..................................... 24/145
610. Решение од Комисијата за заштита на 

конкуренцијата.................................... 24/145
611. Решение од Комисијата за заштита на 

конкуренцијата..................................... 24/146
612. Решение од Комисијата за заштита на 

конкуренцијата..................................... 24/146
613. Решение од Комисијата за заштита на 

конкуренцијата..................................... 24/147

614. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 24/147

615. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 24/148

616. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 24/148

617. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 24/148

618. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 24/149

  
ЈП МАКЕДОНСКА  

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
364. Статут на Јавно радиодифузно прет-

пријатие Македонска радио-телеви-
зија ........................................................  17/130

4147. Статутарна одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на Јавното 
радиодифузно претпријатие Македон-
ска Радио-телевизија бр. 01-765/1 од 
30.1.2015 година ..................................  146/75

  
ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  

СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
  

Рег.бр.  Бр./стр.
4120. Статут на Акционерско друштво за 

изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од зна-
чење за Републиката (Пречистен 
текст) ....................................................  145/37

  
ЈП ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 

„СТРУМИЦА-ГАС“ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
2493. Мрежни правила за дистрибуција на 

природен гас на Јавно претпријатие за 
енергетски дејности „Струмица - Гас“ 
Струмица..............................................  73/26

  
ЈП ЗА ИЗГРАДБА НА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 
„КУМАНОВО-ГАС“ КУМАНОВО 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
2533. Мрежни правила за дистрибуција 

наприроден гас.....................................  76/31
  

ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
„СТУДЕНЧИЦА“ - КИЧЕВО 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
1967. Одлука за поништување на поста-

пката за доделување на Договор за 
воспоставување на јавно приватно 
партнерство за проектирање, из-
градба, финансирање, стопанисување 
и пренос на капацитетите за флашира-
ње на вода за комерцијални потреби.. 50/23
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3656. Одлука за започнување на постапка 
за доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнерство 
за проектирање, изградба, финанси-
рање, стопанисување и пренос на ка-
пацитети за флаширање на вода за ко-
мерцијални потреби ............................  122/30

4723. Одлука за започнување на постапка 
за доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнерство 
за проектирање, финансирање, из-
градба, стопанисување и пренос на 
две мали хидроцентрали, на Регионал-
ниот водоснабдителен систем „Сту-
денчица„ - Кичево ...............................  166/50

  
МАКЕДОНСКА МУЗУЧКА ИНДУСТРИЈА 

(ММИ)  
  

Рег.бр.  Бр./стр.
5152. Правилник за распределба на надо-

местоци ................................................  183/26
  

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
272. Договор за меѓуопштинска соработка 

помеѓу Општина Кавадарци и Оп-
штина Росоман .................................... 14/15

1919. Договор за меѓуопштинска соработка 48/39
3199. Договор за уредување на меѓусебни-

те права и обврски во врска со из-
градба и одржување на јавно осветлу-
вање на просторот околу локалитет 
Македонско село ................................. 102/59

4599. Договор за воспоставување меѓуоп-
штинска соработка............................. 160/3

4600. Договор за воспоставување меѓуоп-
штинска соработка............................. 160/3

5178. Договор за меѓуопштинска соработка 185/39
  

АKЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 
ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН ПРОСТОР И ДЕЛОВЕН 

ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА 
РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

128. Статут на Акционерско друштво за 
изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од зна-
чење за Републиката (Пречистен 
текст) .................................................... 7/106

397. Статут на Акционерско друштво за 
изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од зна-
чење за Републиката (Пречистен 
текст) .................................................... 18/60

2077. Статут на Акционерското друштво за 
стопанисување со деловен простор во 
државна сопственост - Скопје (Пре-
чистен текст)  ....................................... 55/13

АД ЕЛЕКТРАНИ НА  
МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 
 

Рег.бр. Бр./стр.
220. Мрежни правила за дистрибуција на 

електрична енергија на АД ЕЛЕМ –
Скопје................................................... 12/99

983. Статут на Акционерско друштво за 
производство на електрична енергија 
Електрани на Македонија, во државна 
сопственост, Скопје (Пречистен текст) 32/51

   
ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО 

ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
Рег.бр. Бр./стр.
1965. Одлука за донесување на измени и до-

полнувања на Мрежни правила за дис-
трибуција на електрична енергија ..... .. 50/21

1966. Мрежни правила за изменување и до-
полнување на Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија 
на ЕВН Електростопанство на Македо-
нија, Акционерско друштво за дистри-
буција на електрична енергија Скопје.. 50/22

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ 

СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
„МЕПСО“ СКОПЈЕ 

Рег. бр. Бр./стр.
219. Мрежни правила за пренос на елек-

трична енергија..................................... 12/9
256. Статут на операторот на електропре-

носниот систем на Македонија, Акцио-
нерско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна  соп-
ственост, Скопје.................................... 13/43

2011. Пречистен текст на Статут на опера-
торот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за 
пренос на електрична енергија и упра-
вување со електроенергетскиот сис-
тем, во државна  сопственост, Скопје ... 52/10

АKЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА 

ВОЗДУХОЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА  
М-НАВ АД СКОПЈЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

2332. Статут на Акционерско друштво во 
државна сопственост за вршење на 
дејноста давател на услуги на возду-
хопловната навигација (Пречистен 
текст) .....................................................  66/43
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5704. Статут на Акционерско друштво во 
државна сопственост за вршење на 
дејноста давање  услуги на возду-
хопловната навигација (Пречистен 
текст) ................................................ 204/11

  

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 
ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ 

МАКЕДОНСКА ПОШТА, ВО ДРЖАВНА 
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2270. Пречистен текст на Статут на Акцио-

нерското друштво за поштенски сооб-
раќај „Македонска пошта“ - Скопје во 
државна сопственост............................ 64/13

2494. Исправка.............................................. 73/52
2876. Исправка.............................................. 90/68

  

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 
МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА 

АГЕНЦИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
3200. Статут на Акционерското друштво 

„Македонска информативна агенци-
ја“ – Скопје, во државна сопственост 
(Пречистен текст) ................................ 102/59

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОГОВОРИ ЗА 
МЕЃУИНСТИТУЦИОНАЛНА 

СОРАБОТКА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
5192. Договор за меѓуинституционална со-

работка од областа на внатрешната ре-
визија..................................................... 187/10

  
НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА НУБ „СВЕТИ 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
3913. Одлука за престанување на важење на 

Правилникот за определување библио-
течен материјал што се смета за споме-
ник на културата и редок библиотечен 
материјал и за условите и начинот на 
неговото стручно обработување, заш-
тита, чување и користење.................... 138/8

  
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
3907. Тарифник за изменување и дополнува-

ње на Тарифникот за висината на надо-
местокот за користење и увид во пода-
тоците од геолошкиот информативен
систем, како и за користење на резулта-
тите од геолошките истражувања........ 137/7
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