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пасоши, афери и други документи..... 5/4

325. Oдлука за избор на Владата на Ре-
публика Македонија........................... 8/2

326. Oдлука за именување на заменици 
министри и дополнителни заменици 
на министри......................................... 8/3

329. Одлука за распуштање на Собрание-
то на Република Македонија ..............  9/2

399. Одлука за верификација на мандат 
на пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија ..................................  14/3

400. Одлука за испраќање на припадник 
на Армијата на Република Македони-
ја за учество во мировната операција 
на Обединетите нации, УНИФИЛ во 
Либан ....................................................  14/3

401. Одлука за прераспределба на сред-
ства меѓу буџетските корисници на 
централната власт и меѓу фондовите .  14/3

627. Одлука за  изменување на Одлуката 
за избор на претседатели, заменици 
на претседателите, членови и нивни 
заменици на комисиите на Собрание-
то на Република Македонија ..............  22/2
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628. Одлука за изменување на Одлуката
за основање на пратенички групи на
Собранието на Република Македони-
ја за соработка со парламенти на дру-
ги држави и избор на претседатели и
членови на пратеничките групи на
Собранието на Република Македони-
ја за соработка со парламенти на дру-
ги држави ............................................. 22/2

629. Одлука  за изменување на Одлуката
за избор на шеф, членови и заменици
членови на Делегацијата на Собрани-
ето на Република Македонија во Пар-
ламентарното собрание на Северно-
атлантската договорна организација
(ПС НАТО) .......................................... 22/3

630. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на шеф, членови и заменици
членови на Делегацијата  на Собра-
нието на Република Македонија во
Парламентарната димензија на Цен-
тралноевропската иницијатива (ПД
ЦЕИ) ..................................................... 22/3

631. Одлука за изменување на Одлуката 
за избор на претседател, потпретсе-
датели, членови и заменици - члено-
ви на Делегацијата на Собранието на
Република Македонија во Парламен-
тарниот комитет за стабилизација и
асоцијација .......................................... 22/3

632. Одлука за разрешување и именување
на претседател и членови на  Одбо-
рот за доделување на државната наг-
рада „Мајка Тереза" ............................ 22/3

633. Одлука за разрешување и именување
на претседател и членови на  Одбо-
рот за доделување на државната наг-
рада „Св. Климент Охридски" ........... 22/4

634. Одлука за разрешување и именување
на претседател и членови на  Одбо-
рот за доделување на државната наг-
рада „11 Октомври“ ............................ 22/5

635. Одлука за избор на член на Советот
на јавните обвинители на Република
Македонија .......................................... 22/5

636. Одлука за именување на член на Ко-
мисијата на Агенцијата за електрон-
ски комуникации ................................. 22/5

637. Одлука за именување на член на
Државната комисија за жалби по јав-
ните набавки ........................................ 22/5

724. Одлука за утврдување на процентот
на зафаќање од вкупниот годишен
приход на носителите на лиценци за
вршење на енергетски дејности за
финансирање на работењето на Регу-
латорната комисија за енергетика на
Република Македонија за 2016 го-
дина ...................................................... 27/38

725. Одлука за одобрување на Годишната
програма за работа на Агенцијата за
пошти за 2016 година ......................... 27/38

726. Одлука за согласност на Одлуката за 
висината на месечниот надомест што 
го наплатува Агенцијата за суперви-
зија на капитално финансирано пен-
зиско осигурување од пензиските 
друштва за 2016 година .......................  27/38

727. Одлука за давање согласност на 
Предлогот на годишната програма за 
работа и развој на Агенцијата за ци-
вилно воздухопловство за 2016 го-
дина .......................................................  27/39

728. Одлука за давање согласност на 
Предлогот на Годишниот финансис-
ки план на Агенцијата за цивилно 
воздухопловство за 2016 година ........  27/39

777. Одлука за одобрување на Финансис-
киот план на Македонска радио-теле-
визија за 2016 година ..........................  29/2

903. Одлука за именување на претседател 
и членови на Регулаторната комисија 
за домување ..........................................  32/2

908. Одлука за изменување на Одлуката 
за распуштање на Собранието на Ре-
публика Македонија ............................  33/2

1128. Одлука за објавување јавен оглас за 
именување на претседател, заменик 
претседател, член и заменик член на 
Комисијата за решавање на жалби во 
областа на енергетиката ......................  44/2

1129. Одлука за објавување јавен оглас за 
именување на претседател и два чле-
на на Комисијата за заштита на пра-
вото на слободен пристап до инфор-
мации од јавен карактер ......................  44/2

1274. Одлука за изменување на Одлуката 
за разрешување и именување на 
претседател и членови на  Одборот за 
доделување на Државната награда 
„Мајка Тереза“ .....................................  50/2

1275. Одлука за изменување на Одлуката 
за разрешување и именување на 
претседател и членови на  Одборот за 
доделување на Државната награда 
„11 Октомври“ .....................................  50/2

1555. Одлука за престанок на мандатот на 
член на Државниот совет за пре-
венција на детско престапништво.... 59/6

1556. Oдлука за изменување на Одлуката 
за одобрување на продолжување на 
рокот за постоење на кризна состојба 
заради зголемен обем на влез и тран-
зитирање на мигранти низ територи-
јата на Република Македонија............. 59/6

1895. Одлука за избор на членови на Вла-
дата на Република Македонија............ 65/3

1896. Одлука за именување на заменици 
на министри во Владата на Републи-
ка Македонија....................................... 65/3

1897. Одлука за испраќање на припадник 
на Армијата на Република Македони-
ја за учество во мировна операција на 
Европската Унија,  во Босна и Херце-
говина................................................... 65/3
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член на Комисијата за воедначување
на казнената политика....................... 105/3

2548. Одлука за давање согласност на Фи-
нансискиот план на Државната коми-
сија за жалби по јавни набавки за
2016 година........................................ 105/3

2549. Одлука за давање согласност на
Стратешкиот план на Државната ко-
мисија за жалби по јавни набавки за
2016 година........................................ 105/3

2550. Одлука за давање согласност на Го-
дишна програма за работатa на
Државната комисија за жалби по јав-
ни набавки за 2016 година................. 105/3

2760. Одлука за избор на член на Владата
на Република Македонија .................. 113/2

2761. Одлука за разрешување на заменик
на министерот кој раководи со Ми-
нистерството за надворешни работи . 113/2

2762. Одлука за именување на заменик на
министерот кој раководи со Минис-
терството за надворешни работи ....... 113/2

3167. Одлука за разрешување од функци-
јата заменик на генералниот секретар
на Собранието на Република Македо-
нија ....................................................... 125/2

3168. Одлука за изменување на Одлуката
за разрешување и избор на претседа-
тел и членови на Советот на научно -
културните средби „Десет дена Кру-
шевска Република“ ............................. 125/2

3169. Одлука за разрешување од функци-
јата член на Републичкиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиш-
тата ....................................................... 125/2

3413. Одлука за објавување јавен оглас за
именување на претседател,  заменик
претседател и заменик член на Коми-
сијата за решавање на жалби во об-
ласта на енергетиката........................ 142/17

3414. Одлука за избор на член на Советот 
на јавните обвинители на Република 
Македонија.......................................... 142/18

3415. Одлука за именување на член на Ко-
мисијата на Агенцијата за пошти....... 142/18

3416. Одлука за избор на член на Судски-
от совет на Република Македонија..... 142/18

3612. Одлука за именување  на заменик на 
генералниот секретар на Собранието 
на Република Македонија ...................  161/2

3613. Одлука за разрешување на член на 
Државниот совет за превенција на 
детско престапништво .........................  161/2

3614. Одлука за избор на член на Држав-
ниот совет за превенција на  детско 
престапништво .....................................  161/3

3701. Одлука за избор на член на Владата 
на Република Македонија.................. 166/2

3708. Одлука за избор на членови на Вла-
дата на Република Македонија.......... 167/4

3709. Одлука за именување на дополни-
телни заменици на министри............. 167/5

3780. Одлука за објавување јавен оглас за 
именување на претседател и  членови 
на Државната комисија за одлучува-
ње во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен......... 168/4

3781. Одлука за објавување јавен оглас за 
именување на претседател, заменик 
претседател и заменик член на Коми-
сијата за решавање на жалби во об-
ласта на енергетиката........................ 168/4

3878. Одлука за именување на членови на 
Републичкиот совет за безбедност на 
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3923. Одлука за избор на член на Комиси-
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политика............................................... 176/4

3924. Одлука за давање согласност на 
Предлогот за изменување и дополну-
вање на Годишниот финансиски план 
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ловство за 2016 година...................... 176/4
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на Република Македонија ...................  189/10
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тиштата .................................................  189/11

4175. Одлука за именување на претседател 
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4176. Одлука за именување на претседател
и членови на Државната комисија за
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„Одлучна поддршка“ во Авганистан . 189/12

4179. Одлука за изменување на Одлуката
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заради зголемен обем на влез и тран-
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јата на Република Македонија ........... 189/12
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родниот правобранител ...................... 189/13
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на Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија........... 190/59

4400. Одлука за распуштање на Соб-
ранието на Република Македонија .... 193/2

4980. Одлука за избор на претседател и
членови на Верификационата коми-
сија на Собранието на Република Ма-
кедонија.............................................. 225/2

4981. Одлука за верификација на мандатот
на пратениците во Собранието на Ре-
публика Македонија.......................... 225/2

  
 РЕШЕНИЈА 

Рег. бр.  Бр./стр.
2129. Решение за распишување на пред-

времени избори за пратеници во Соб-
ранието на Република Македонија.... 75/3

4401. Решение за распишување на пред-
времени избори за пратеници во
Собранието на Република Македо-
нија ....................................................... 193/2

  
 ПРОГРАМИ 

Рег. бр.  Бр./стр.
904. Програма за одбележување јубилеј-

ни годишнини на значајни настани и
истакнати личности за 2016 година... 32/2

4210. Програма за одбележување јубилеј-
ни годишнини на значајни настани и
истакнати личности во Република
Македонија за 2017 година................ 190/59

  
 АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ 

Рег. бр.  Бр./стр.
390. Автентично толкување на членот

136 став (1) алинеја 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги („Службен весник на Репуб-
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44/14, 101/14 и 132/14) ........................ 13/2
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став 1 oд Законот за изменување и 
дополнување на Законот за инспек-
циски надзор („Службен весник на 
Република Македонија“ број 53/16) ...  161/3

  
 ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА 

ВОДОСТОПАНСКА ОСНОВА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
АКУМУЛАЦИЈА  ЈАГМУЛАР  

НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА 
Рег. бр.  Бр./стр.

763. Измена и дополна на водостопанска 
основа на Република Македонија за 
акумулација Јагмулар на река Брегал-
ница  ......................................................  28/2

  
 ОГЛАСИ 

Рег. бр.  Бр./стр.
638. Оглас за избор на член на Судскиот 

совет на Република Македонија што 
го избира Собранието на Република 
Македонија ...........................................  22/6

1133. Оглас за избор на еден член на Сове-
тот на јавните обвинители на Репуб-
лика Македонија што гo избира Соб-
ранието на Република Македонија..... 45/3

2862. Оглас за избор на член на Судскиот 
совет на Република Македонија што 
го избира Собранието на Република 
Македонија ...........................................  118/4
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3635. Оглас за избор на член на Судскиот 
совет на Република Македонија што 
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Македонија ...........................................  163/12

  
МЕЃУНАРОДНИ 

ДОГОВОРИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1. Закон за ратификација на Договорот 

за економска соработка меѓу Владата 
на Република Македонија и Владата 
на Социјалистичка Република Виет-
нам....................................................... 6/1

2. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Ма-
кедонија и Владата на Република Ко-
сово за соработка во областа на обра-
зованието и науката............................ 6/18

3. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Советот на министри на Репуб-
лика Албанија за соработка во облас-
та на образованието и науката........... 25/2
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4. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Србија
за соработка во областа на образова-
нието, науката и технологијата.......... 25/21

5. Закон за ратификација на Договорот
за воена финансиска соработка меѓу
Владата на Република Македонија и
Владата на Република Турција и Про-
токолот за спроведување на финан-
сиска помош меѓу Владата на Репуб-
лика Македонија и Владата на Репуб-
лика Турција........................................ 25/33

6. Закон за ратификација на измените и
дополнувањата на член 8 од Римски-
от Статут на Меѓународниот криви-
чен суд и на измените и дополнува-
њата на Римскиот Статут на Меѓуна-
родниот кривичен суд во врска со
злосторството на агресија................... 25/61

7. Закон за ратификација на Протоко-
лот кон спогодбата за стабилизација
и асоцијација меѓу Република Маке-
донија од една страна и Европските
заедници и нивните земји - членки од
друга страна, со кој се зема предвид
пристапувањето на Република Хрват-
ска во Европската Унија...................... 25/68

8. Закон за ратификација на Секторска-
та спогодба меѓу Владата на Репуб-
лика Македонија и Европската коми-
сија за воспоставување на одредби за
управување и спроведување на фи-
нансиската помош на Унијата за Ре-
публика Македонија според Инстру-
ментот за претпристапна помош во
областа на политиките за „Земјодел-
ство и рурален развој“ (ИПАРД)....... 38/2

9. Закон за ратификација на Спогодба-
та меѓу Владата на Република Маке-
донија и Владата на Република Косо-
во за условите за патување на држав-
јаните на двете земји......................... 38/176

10. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Република Македонија и Репуб-
лика Албанија за социјално осигуру-
вање................................................... 38/193

11. Закон за ратификација на Протоко-
лот 15 за измена на Конвенцијата за
заштита на човековите права и ос-
новните слободи................................... 45/2

12. Закон за ратификација на измените и
дополнувањата на Конвенцијата за
заедничка транзитна постапка (кон-
солидирана верзија)........................... 45/14

13. Закон за ратификација на договорот
меѓу Република Македонија и Црна
Гора за правна помош во граѓански и
кривични предмети............................ 55/2

14. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Република Македонија и Црна 
Гора за меѓусебно извршување на 
судските одлуки во кривичните пред-
мети.................................................... 55/34

15. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Обединетите Арап-
ски Емирати  за одбегнување на двој-
ното оданочување и заштита од фис-
кална евазија по однос на даноците 
на доход................................................. 63/2

16. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Советот на министри на Репуб-
лика Албанија, Советот на министри 
на Босна и Херцеговина, Владата на
Република Македонија, Владата на
Црна Гора, Владата на Република 
Србија и Владата на Република Сло-
венија во врска со формирање на бал-
кански медицински наменски сили.... 71/2

17. Закон за ратификација на измената 
на Протоколот 4 на Спогодбата за
стабилизација и асоцијација меѓу Ев-
ропските заедници и нивните земји 
членки од една страна и  Република 
Македонија, од друга страна, изменет 
со Одлука број 1/16 на Советот за
стабилизација и асоцијација меѓу Ре-
публика Македонија и Европската 
Унија................................................... 71/20

18. Закон за ратификација на измените и
дополнувањата на Конвенцијата за
заедничка транзитна постапка (кон-
солидирана верзија)........................... 145/2

19. Закон за ратификација на Спогодба-
та меѓу Владата на Република Маке-
донија и Владата на Република Срби-
ја за заемно признавање на јавни до-
кументи за стекнато образование и за
стручни, академски и научни звања... 145/219

20. Закон за ратификација на Спогодба-
та меѓу Владата на Република Маке-
донија и Владата на Италијанската 
Република за размена и заемна заш-
тита на класифицирани информации.. 168/2

21. Закон за ратификација на Спогодба-
та мeѓу Владата на Република Маке-
донија и Владата на Социјалистичка 
Република Виетнам за ослободување 
од визи за носителите на дипломат-
ски или службени/официјални па-
соши.................................................... 168/29

22. Закон за ратификација на Спогодба-
та меѓу Владата на Република Маке-
донија и Советот на министри на 
Босна и Херцеговина за колокација 
на дипломатско- конзуларните прет-
ставништва.......................................... 189/2



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2016 Страна 17 
 

23. Закон за ратификација на Спогодба-
та за соработка за прашања од облас-
та на Европската интеграција меѓу
Владата на Република Македонија
претставена од Секретаријатот за ев-
ропски прашања и Владата на Репуб-
лика Косово претставена од Минис-
терството за европска интеграција..... 191/2

24. Закон за ратификација на Договорот
за основање на Фонд за Западен Бал-
кан....................................................... 191/15

25. Закон за ратификација на Спогодба-
та меѓу Владата на Република Маке-
донија и Владата на Романија за за-
емна заштита на класифицирани ин-
формации........................................... 191/37

26. Закон за ратификација на Договорот
за основање на Регионална канцела-
рија за младинска соработка............. 191/70

  
КОМИСИЈА  

ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И  
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
619. Одлука за дополнување на Одлуката

за определување коефициент за ут-
врдување на плата на претседателот
и на членовите на Државната коми-
сија за одлучување во втор степен во
областа на инспекцискиот надзор и
прекршочната постапка ...................... 21/61

  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  
 УКАЗИ 

Рег. бр.  Бр./стр.
1216. Указ за поставување на должноста

вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Репуб-
лика Турција....................................... 47/2

1217. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Репуб-
лика Бугарија...................................... 47/2

1218. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Сувере-
ниот Воен ред на Малта.................... 47/2

1219. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Репуб-
лика Словачка................................... 47/2

1491. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Федера-
тивна Република Бразил.................... 58/4

2203. Указ за поставување на должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Крал-
ството Тајланд.................................... 79/2

2269. Указ бр. 17 од Претседателот на Ре-
публика Македонија........................... 85/2

2270. Указ бр. 18 од Претседателот на Ре-
публика Македонија........................... 85/2

2271. Указ бр. 19 од Претседателот на Ре-
публика Македонија........................... 85/3

2660. Указ бр. 20 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ............................  109/3

2837. Указ за поставување на должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Крал-
ството Саудиска Арабија, Султанатот 
Оман и Државата Кувајт .....................  116/2

2939. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Народна 
Република Кина, Демократска На-
родна Република Кореја, Социјалис-
тичка Република Виетнам, Монголи-
ја и Кралството Тајланд....................... 120/16

3209. Указ бр. 21 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ............................  129/2

3210. Указ бр. 22 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ............................  129/2

3211. Указ бр. 23 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ............................  129/3

3212. Указ бр. 24 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ............................  129/3

3518. Указ бр. 25 од Претседателот на Ре-
публика Македонија........................... 154/2

3519. Указ бр. 26 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.......................... 154/2

3520. Указ бр. 27 од Претседателот на Ре-
публика Македонија........................... 154/2

3521. Указ бр. 28 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.......................... 154/2

4021. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Репуб-
лика Хрватска.................................... 180/2

4150. Указ бр. 29 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.......................... 188/2

4182. Указ бр. 16 од Претседателот на Ре-
публика Македонија ............................  189/13

4183. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Крал-
ството Белгија и Големото Војвод-
ство Луксембург................................. 189/13

4671. Указ бр. 28 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.......................... 210/3

4672. Указ бр. 29 од Претседателот на Ре-
публика Македонија........................... 210/3

4673. Указ бр. 30 од Претседателот на Ре-
публика Македонија........................... 210/3

4674. Указ бр. 31 од Претседателот на Ре-
публика Македонија........................... 210/3
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4675. Указ бр. 32 од Претседателот на Ре-
публика Македонија........................... 210/3

4676. Указ бр. 33 од Претседателот на Ре-
публика Македонија........................... 210/4

4677. Указ бр. 34 од Претседателот на Ре-
публика Македонија........................... 210/4

4713. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија и шеф на
мисијата на Република Македонија
при Европската Унија ......................... 211/2

4730. Указ бр. 30 од Претседателот на Ре-
публика Македонија........................... 213/2

4731. Указ бр. 31 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.......................... 213/2

4892. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Романи-
ја и Република Молдавија................... 222/3

4893. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Репуб-
лика Естонија...................................... 222/3

  
 УРЕДБИ  

Рег. бр.  Бр./стр.
4151. Уредба за единствениот знак за при-

падност на Армијата на Република
Македонија, униформата, ознаките
на чиновите, ознаките на родовите и
службите, ознаките на единиците ка-
ко и начинот и условите за нивното
носење................................................ 188/2

  
 ОДЛУКИ 

Рег. бр.  Бр./стр.
219. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за составот и за име-
нување претседател и членови на Ко-
мисијата за помилување на Претседа-
телот на Република Македонија ........ 5/5

1186. Одлука за помилување на осудени
лица  ..................................................... 46/2

1299. Одлука за формирање и за определу-
вање на претседател и членови на
Одборот за одбележување на 1100 го-
дини од смртта на Св. Климент
Охридски ............................................. 52/10

2062. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на
постапка на......................................... 72/173

2063. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на
постапка на......................................... 72/173

2064. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на
постапка на......................................... 72/174

2065. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на
постапка на......................................... 72/174

2066. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на
постапка на......................................... 72/174

2067. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/174

2068. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/175

2069. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на………………….......…… 72/175

2070. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/175

2071. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/175

2072. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/176

2073. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/176

2074. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/176

2075. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/176

2076. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/177

2077. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/177

2078. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/177

2079. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/177

2080. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/178

2081. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/178

2082. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/178

2083. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/178

2084. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/179

2085. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/179

2086. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на 
постапка на......................................... 72/179
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2087. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на
постапка на......................................... 72/179

2088. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на
постапка на......................................... 72/180

2089. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на
постапка на......................................... 72/180

2090. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на
постапка на......................................... 72/180

2091. Одлука за помилување-ослободува-
ње од гонење, без спроведување на
постапка на......................................... 72/181
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4781. Oдлука од Претседателот на Репуб-
лика Македонија ..................................  216/2

4894. Одлука за помилување на осудени 
лица по повод Новата 2017 година.... 222/3

  
ВЛАДА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  
 УРЕДБИ  

Рег. бр.  Бр./стр.
18. Уредба за поблиските критериуми за 

директни плаќања, корисниците на 
средствата, максималните износи и 
начинот на директните плаќања за 
2016 година ..........................................  2/7

19. Уредба за  изменување и дополнува-
ње на Уредбата за распоредувањето 
на одредени стоки во комбинираната 
номенклатура согласно со регулати-
вите на Европската комисија (*) ........  2/15
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20. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за мрежата на здрав-
ствени установи ................................... 2/20

221. Исправка........................................... 5/6
21. Уредба за дополнување на Уредбата

за висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република
Македонија и висината на посебните
трошоци за спроведување на поста-
пките за отуѓување и давање под за-
куп како и за засновањето на право
на стварна службеност ........................ 2/20

701. Уредба за обезбедување од дејствија
на незаконско постапување (AVIATI-
ON SECURITY)................................... 26/2

702. Уредба за изменување на Уредбата
за мерките и процедурите за олесну-
вање во цивилното воздухопловство.. 26/310

729. Уредба за класификација на објекти-
те за спорт од национално и локално
значење во сопственост на Република
Македонија .......................................... 27/39

783. Исправка............................................ 29/6
730. Уредба за начинот на користење на

објектите за спорт од национално и
локално значење во сопственост на
Република Македонија и единиците
на локална самоуправа ....................... 27/44

731. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за поблиските крите-
риуми за директни плаќања, корис-
ниците на средствата, максималните
износи и начинот на директните пла-
ќања за 2016 година ............................ 27/45

1230. Уредба за дополнување на Уредбата
за висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република
Македонија и висината на посебните
трошоци за спроведување на поста-
пките за отуѓување и давање под за-
куп како и за засновањето на право
на стварна службеност....................... 48/3

1231. Уредба за поблиските критериуми за
определување на големината на  пов-
ршината на земјоделското земјиште
во државна сопственост што може да
се додели на една јавна научна и
државна образовна институција од
областа на земјоделството и на едно
училиште за средно образование ос-
новано од општината или Градот
Скопје од областа на земјоделството 48/3

1276. 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 2016
година................................................. 50/2

1390. Уредба за утврдување на меѓусебни-
те односи на органите и структурите
во рамките на  системот за индирек-
тно управување со Инструментот за
претпристапна помош (ИПА II).......... 54/3

1820. Уредба за начинот и постапката за 
користење на финансиска поддршка 
за мерките за рурален развој финан-
сирани од Програмата ИПАРД 2014-
2020........................................................ 64/4

1821. Уредба за методологија за распре-
делба на приходите од данокот на до-
дадена вредност по општини за 2017 
година.................................................. 64/10

1948. Уредба за методологија за распре-
делба на наменски дотации за плати 
и додатоци на плати за вработенитe 
во територијалните противпожарни 
единици за 2017 година...................... 68/6

1949. Уредба за изменување и дополнува-
ње на уредбата за распоредувањето 
на одредени стоки во комбинираната 
номенклатура согласно со регулати-
вите на европската комисија (*).......... 68/6

1950. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за поблиските крите-
риуми за директни плаќања, корис-
ниците на средствата, максималните 
износи и начинот на директните пла-
ќања за 2016 година............................ 68/21

2130. Уредба за методологија за утврдува-
ње на критериумите за распределба 
на блок дотации од областа на култу-
рата во 2017 година........................... 75/3

2233. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
блок дотации за средното образова-
ние по општини и Градот Скопје за 
2017 година........................................ 81/2

2234. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
блок  дотации за основното образова-
ние по општини за 2017 година.......... 81/2

2235. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
наменски дотации за основното обра-
зование по општини за 2017 година... 81/3

2236. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за начинот на спрове-
дување на постапката на преструкту-
ирање на објектите и операторите со 
храна од животинско потекло, моде-
лот на барања и роковите за спрове-
дување на активностите на постепено 
унапредување на објектите кои не се 
во сообразност со прописите за без-
бедност на храна и ветеринарно 
здравство............................................ 81/4

2250. Уредба за дополнување на Уредбата 
за определување на условите и начи-
нот на доделување на национално 
спортско признание за врвно спорт-
ско остварување и висината на па-
ричниот надоместок ............................  82/2
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2352. Уредба за мрежата на итна медицин-
ска помош........................................... 90/3

2440. Уредба за класификација на пов-
ршинските води (*)............................ 99/5

2441. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за поблиските крите-
риуми за директни плаќања, корис-
ниците на средствата, максималните
износи и начинот на директните пла-
ќања за 2016 година........................... 99/34

2584. Уредба за престанување на важење
на Уредбата за висината на надомес-
токот за добивање на Лиценца за из-
работување на урбанистички плано-
ви и овластување за носител на изра-
ботување на урбанистички планови
односно планер-потписник на план-
ската документација, формата, сод-
ржината и начинот на издавање и од-
земање на лиценцата и на овластува-
њето..................................................... 106/13

2746. 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 2016
година ................................................... 112/2

2940. Уредба за методологијата за утврду-
вање на критериумите за распределба
на блок-дотации за јавните  установи
за деца-детски градинки по општини
за 2017 година ..................................... 120/16

2993. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за поблиските крите-
риуми за директни плаќања, корис-
ниците на средствата, максималните
износи и начинот на директните пла-
ќања за 2016 година ............................ 121/4

3331. Исправка........................................... 135/14
3173. Уредба за дополнување на Уредбата

за воспоставување и начин на корис-
тење на информацискиот систем за
спроведување на постапката за изда-
вање на одобрение за градење по
електронски пат ................................... 126/2

3174. 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 2017 година ....................... 126/2

3175. Уредба за постапката за доделување
на финансиска поддршка за склади-
рање на земјоделски производи ......... 126/3

3231. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за посебните услови,
начинот и постапката за добивање на
одобрение за летање.......................... 131/2

3271. Уредба за  изменување и дополнува-
ње на Уредбата за распоредувањето 
на одредени стоки во комбинираната 
номенклатура согласно со регулати-
вите на Европската Комисија (*) ........  133/2

3296. Исправка........................................... 134/8
3272. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за видот на актив-
ности, максималниот износ по актив-
ности, корисниците, субјектите кои 
учествуваат во постапката, поблиски-
те критериуми и начинот за доделу-
вање на техничката поддршка во зем-
јоделството и руралниот развој ..........  133/2

3352. 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 2016 
година ...................................................  139/3

3438. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за мрежата на здрав-
ствени установи................................. 144/2

3616. Уредба за изменување на Уредбата 
за личностите и објектите што се 
обезбедуваат, видовите на мерки и 
активности и степените на обезбе-
дување ...................................................  161/3

3636. Уредба за висината на цената на гра-
дежното земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување 
на постапките за отуѓување, давање 
под закуп и за засновањето на право 
на стварна службеност ........................  163/13

3833. Уредба за униформата и ознаките на 
униформата на полицијата ..................  169/2

4116. Уредба за изменување на Уредбата 
за висината на надоместокот кој го 
плаќаат операторите на инсталациите 
кои вршат активности за кои се изда-
ва А-интегрирана еколошка дозвола.. 186/2

4117. Уредба за изменување на Уредбата 
за висината на надоместокот кој го 
плаќаат операторите на инсталациите 
кои вршат активности за Б-интегри-
рана еколошка дозвола ........................  186/3

4134. Уредба за изменување на Уредбата 
за висината на надоместокот кој го 
плаќаат операторите на инсталациите 
кои вршат активности за кои се изда-
ва дозвола за усогласување со опера-
тивен план ............................................  187/2

4135. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за мрежата на здрав-
ствени установи.................................. 187/3

4211. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за поблиските крите-
риуми за директни плаќања, корис-
ниците на средствата, максималните 
износи и начинот на директните пла-
ќања за 2016 година...........................  190/61
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4271. Уредба за изменување на Уредбата
за спроведување на Царинскиот за-
кон....................................................... 192/7

4272. Уредба за поблиските критериуми за
директни плаќања, корисниците на
средствата, максималните износи и
начинот на директните плаќања за
2017 година........................................ 192/10

4462. Уредба за минималните технички
стандарди и услови во поглед на оп-
ремата (хардверот), функционалнос-
та и начинот на користење на инфор-
мацискиот систем за градежно зем-
јиште................................................... 198/2

4494. Уредба за изменување на Уредбата
за определување на проектите и за
критериумите врз основа на кои се
утврдува потребата за спроведување
на постапката за оцена на влијанијата
врз животната средина(*) ................... 202/3

4495. Уредба за  изменување и дополнува-
ње на Уредбата за распоредувањето
на одредени стоки во комбинираната
номенклатура согласно со регулати-
вите на Европската комисија(*) ......... 202/3

4928. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за мрежата на здрав-
ствени установи ................................... 223/4

  
 ОДЛУКИ 

Рег. бр.  Бр./стр.
22. Одлука за давање на согласност за

трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план за село Галате за
изградба на објекти со намена А-до-
мување, Б-комерцијални и деловни
намени, В-јавни институции, Г2-лес-
на и незагадувачка индустрија, Д-зе-
ленило и рекреација и Е-инфраструк-
тура КО Галате, општина Врапчиште 2/21

23. Одлука за одбивање на иницијатива-
та за започнување на постапката за
детални геолошки истражувања ........ 2/28

24. Одлукa за давање согласност на Од-
луката за утврдување нa цената на
годишната претплата нa службеното
гласило „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ за 2016 година ...... 2/28

25. Одлука за давање согласност на од-
луката за утврдување нa цената на
годишната претплата на Регистарот
на прописи на Република Македонија
за 2016 година ..................................... 2/28

26. Одлука за давање согласност на Ин-
вестиционата програма на Јавното
претпријатие за водоснабдување
„Студенчица“ Кичево за 2016 година 2/28

27. Одлука за усвојување на Годишната 
програма на Националниот центар за 
одговор на компјутерски инциденти 
за 2016 година ......................................  2/29

28. Одлука за давање согласност на Од-
луката за поништување на поста-
пката за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно 
партнерство за проектирање, из-
градба, финансирање, стопанисување 
и пренос на капацитети за флашира-
ње на вода за комерцијални потреби.. 2/29

29. Одлука за давање на времено корис-
тење на недвижна ствар на Амбаса-
дата на Соединетите Американски 
Држави во Република Македонија -
Скопје  ..................................................  2/29

30. Одлука за давање согласност на Го-
дишната програма за работа на Фон-
дот за иновации и технолошки развој 
за 2016 година ......................................  2/29

31. Одлука за давање согласност на Го-
дишниот финансиски план на Фон-
дот за иновации и технолошки развој 
за 2016 година ......................................  2/30

32. Одлука за потврдување на Финан-
сискиот план за 2016 година на 
Агенцијата за поттикнување на раз-
војот на земјоделството .......................  2/30

33. Одлука за потврдување на Финан-
сискиот план на Фондот за осигуру-
вање на депозити за 2016 година........  2/30

34. Одлука за давње согласност на Го-
дишната инвестициона програма на 
Јавното претпријатие Службен вес-
ник на Република Македонија за 
2016 година ..........................................  2/30

35. Одлука за давање согласност на Ин-
вестиционата програма за период 
2016 – 2018 година и Финансиската 
програма за 2016 година на Јавното 
претпријатие за железничка инфрас-
труктура Македонски Железници -
Скопје ...................................................  2/30

36. Одлука за давање согласност на Го-
дишната инвестициона програма за 
2016 година на ЈПВ „Лисиче"- Велес  2/31

37. Одлука за давање согласност на го-
дишната програма за работа на сове-
тот за унапредување и надзор на ре-
визијата на Република Македонија за 
2016 година ..........................................  2/31

38. Одлука за давање согласност на Фи-
нансискиот план на Советот за унап-
редување и надзор на ревизијата на 
Република Македонија за 2016 го-
дина .......................................................  2/31

39. Одлука за изменување на Одлуката 
за основање на Јавно претпријатие за 
железничка инфраструктура Маке-
донски железници - Скопје .................  2/31
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40. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација за потребите за из-
градба на автопат „А2, делница Ки-
чево - Охрид, подделница Подвис –
Пресека од км. 10+424,89 до км.
22+426,05 и подделница Пресека –
Песочани од км 22+426,05 до км
33+744,67“ на минерална суровина –
дијабаз на Јавното претпријатие за
државни патишта на локалитетот
„Врбјани“, општина Дебарца ............. 2/31
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1526. Одлука за утврдување на градби од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација 58/14

1527. Одлука за утврдување на градби од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација 58/15

1528. Одлука за утврдување на градби од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација 58/15

1529. Одлука за утврдување на градби од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација 58/16

1530. Одлука за утврдување на градби од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација 58/16

1531. Одлука за утврдување на градби од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација 58/16

1532. Oдлука за утврдување на градби од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација 58/16

1533. Одлука за утврдување на градби од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација 58/17

1534. Одлука за утврдување на градби од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација 58/17

1535. Одлука за утврдување на градби од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација 58/17

1536. Одлука за утврдување на градби од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација 58/17

1537. Одлука за утврдување на градби од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација 58/18

1538. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на комплекс
градби со намена лесна и незагаду-
вачка индустрија и угостителство КО
Глуво/Бразда, Општина Чучер Сан-
дево.................................................... 58/18

1557. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за  закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба со Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј“-Скопје-Факултет за
ветеринарна медицина-Скопје........... 59/6

1558. Одлука за давање согласност на Та-
рифникот на основачот на ТИРЗ
„Прилеп“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Прилеп“............................................ 59/7

1559. Одлука за давање согласност на Та-
рифникот на основачот на ТИРЗ „Бе-
рово“ на надоместоци за извршени
услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Берово“............................................. 59/7

1560. Одлука за давање согласност на Та-
рифникот на основачот на ТИРЗ 
„Штип“ на надоместоци за извршени 
услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Штип“............................................... 59/7

1561. Одлука за давање согласност на Та-
рифникот на основачот на ТИРЗ „Ра-
довиш“ на надоместоци за извршени 
услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Радовиш“.......................................... 59/7

1562. Одлука за давање согласност на Та-
рифникот на основачот на ТИРЗ 
„Делчево“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на 
ТИРЗ „Делчево“................................. 59/8

1563. Одлука за давање согласност на Та-
рифникот на основачот на ТИРЗ „Ви-
ница“ на надоместоци за извршени 
услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Виница“............................................. 59/8

1564. Одлука за давање согласност на Та-
рифникот на основачот на ТИРЗ 
„Струмица“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на 
ТИРЗ „Струмица“.............................. 59/8

1565. Одлука за давање согласност на Та-
рифникот на основачот на ТИРЗ 
„Гевгелија“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на 
ТИРЗ „Гевгелија“............................... 59/8

1566. Одлука за давање согласност на пра-
вилата за условите за користење на 
Технолошко индустриската  развојна 
зона  „Штип“...................................... 59/9

1567. Одлука за давање согласност на пра-
вилата за условите за користење на 
Технолошко индустриската  развојна 
зона  „Радовиш“................................. 59/9

1568. Одлука за давање согласност на пра-
вилата за условите за користење на 
Технолошко индустриската  развојна 
зона  „Делчево“.................................. 59/9

1569. Одлука за давање согласност на пра-
вилата за условите за користење на 
Технолошко индустриската  развојна 
зона  „Виница“.................................... 59/9

1570. Одлука  за давање согласност на 
правилата за условите за користење 
на Технолошко индустриската  раз-
војна зона  „Струмица“..................... 59/9

1571. Одлука за давање согласност на 
Правилата за условите за користење 
на Технолошко индустриската  раз-
војна зона „Прилеп“............................. 59/10

1572. Одлука за давање согласност на 
Правилата за условите за користење 
на Технолошко индустриската  раз-
војна зона „Гевгелија“......................... 59/10
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1573. Одлука за давање согласност на
Правилата за условите за користење
на Технолошко индустриската  раз-
војна зона  „Берово“............................ 59/10

1574. Одлука за изменување на Одлуката
за определување на периодот на за-
куп на градежното земјиште во тех-
нолошко индустриската развојна зо-
на Скопје 1 и за висината на закупни-
ната..................................................... 59/10

1575. Одлука за  престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа Оп-
шта болница - Охрид......................... 59/11

1576. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/11

1577. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/12

1578. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година...... 59/12

1579. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/12

1580. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/13

1581. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/13

1582. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година...... 59/13

1583. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/14

1584. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/14
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1585. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/14

1586. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година...... 59/15

1587. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година...... 59/15

1588. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/15

1589. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/16

1590. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/16

1591. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/16

1592. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/17

1593. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/17

1594. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/17
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1595. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година...... 59/18

1596. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година....... 59/18

1597. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
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3278. Одлука за едностран раскин на До-
говорот за давање концесија на риби
за организирање рекреативен рибо-
лов со бр. 08-310/1 од 12.01.2012 го-
дина на риболовниот ревир „Црна
Река 1“ .................................................. 133/5

3279. Одлука за доделување на концесија за
експлоатација за потребите за изградба
на регионален пат „P 29272 (стара оз-
нака P-102) Опае-Станчиќ-граница со
Косово“ на минерална суровина – ва-
ровник на Јавното претпријатие за
државни патишта на локалитетот
„Езерски рид“, Општина Липково..... 133/5

3284. Одлука за отворање на Почесен кон-
зулат на Кралството Мароко во Ре-
публика Македонија, со седиште во
Скопје ................................................... 134/3

3285. Одлука за давање согласност за име-
нување на Почесен конзул на Крал-
ството Мароко во Република Маке-
донија, со седиште во Скопје ............. 134/3

3286. Одлука за продолжување на мандат
за Генерален конзул и шеф на Гене-
ралниот конзулат на Република Ма-
кедонија во Република Турција, со
седиште во Истанбул .......................... 134/3

3287. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за ек-
сплоатација на минерални суровини . 134/4

3288. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година ..... 134/4

3289. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година ......  134/5

3290. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година ......  134/5

3291. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година ......  134/5

3292. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-планска до-
кументација и урбанистичко-проек-
тни документации за 2016 година ......  134/6

3293. Одлука за определување на квота на 
работни дозволи за странци кои мо-
жат да бидат работно ангажирани на 
територија на Република Македонија 
за 2016 година ......................................  134/6

3294. Одлука за отстапување на нафта и 
нафтени деривати на Град Скопје ......  134/7

3295. Одлука за давање одобрение за осно-
вање на приватна установа за деца -
детска градинка „БРИТАНСКА ДЕТ-
СКА АКАДЕМИЈА” во Скопје ..........  134/7

3303. Одлука за започнување постапка за 
доделување на концесија за користе-
ње на подземна вода за флаширање 
за комерцијални потреби, на локали-
тет П’клиште, Општина Ранковце .....  135/3
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3304. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка и Извештајот за ра-
ботењето на Јавното претпријатие за
стопанисување со државни шуми
„Македонски  шуми“ - п.о. Скопје за
2015 година .......................................... 135/3

3305. Одлука за поништување на поста-
пката за доделување – концесија на
дивечот  во ловиштето бр. 4 „Ве-
лешта“  ................................................. 135/4

3306. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка на ЈП „Стрежево“ –
Битола за 2015 година ......................... 135/4

3307. Одлука за давање согласност на Го-
дишниот извештај за работењето на
ЈП „Стрежево“ - Битола за 2015 го-
дина ...................................................... 135/4

3308. Одлука за пренесување во сопстве-
ност недвижнa ствар на Општина Ки-
села Вода .............................................. 135/5

3309. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за давање право на трајно
користење на градежно земјиште во
сопственост на Република Македони-
ја на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од зна-
чење за Републиката-Скопје .............. 135/5

3622. Исправка........................................... 161/5
3310. Одлука за дополнување на Одлуката

за бројот на студенти за запишување
во прва година-прв циклус на студии
на јавните високообразовни установи
на Универзитетот „Св. Кирил и Ме-
тодиј“ во Скопје, Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Битола, Уни-
верзитетот во Тетово, Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип и Универзи-
тетот за информатички науки и тех-
нологии „Св. Апостол Павле“ во
Охрид во учебната 2016/2017 година 135/5

3311. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за  престанок и за дава-
ње на трајно користење на движни
ствари на Јавната здравствена уста-
нова Универзитетска клиника за
државна кардиохирургија - Скопје .... 135/10

3312. Одлука за давање согласност на
Правилникот за изменување на Пра-
вилникот за висината на надоместо-
кот за извршените работи на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство ..... 135/10

3313. Одлука за давање согласност на Ја-
вен оглас за давање во закуп на зем-
јоделско земјиште во државна соп-
ственост за површини над 3 хектари
по пат на електронско јавно надда-
вање ...................................................... 135/10

3314. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на недвижна ствар на
Државната изборна комисија ............. 135/10

3315. Одлука за изменување на Одлуката 
за престанок и за давање на времено 
користење на движни ствари-мотор-
ни возила на Државната изборна ко-
мисија ...................................................  135/10

3316. Одлука за изменување на Одлуката 
за престанок и за давање на времено 
користење на движна ствар на 
Државната изборна комисија ..............  135/11

3317. Одлука за изменување на Одлуката 
за престанок и за давање на времено 
користење на движни ствари – мо-
торни возила на Државната изборна 
комисија ................................................  135/11

3318. Одлука за изменување на Одлуката 
за давање на времено користење на 
движни ствари – моторни возила на 
Државната изборна комисија ..............  135/11

3319. Одлука за изменување на Одлуката 
за престанок и за давање на времено 
користење на движни ствари на 
Државната изборна комисија ..............  135/11

3320. Одлука за изменување на Одлуката 
за престанок и за давање на времено 
користење на движни ствари на 
Државна изборна комисија .................  135/12

3321. Одлука за изменување на Одлуката 
за престанок и за давање на времено 
користење на движна ствар на 
Државната изборна комисија ..............  135/12

3322. Одлука за изменување на Одлуката 
за престанок и за давање на времено 
користење на движна ствар на 
Државната изборна комисија ..............  135/12

3323. Одлука за изменување на Одлуката 
за престанок и за давање на времено 
користење на движна ствар на 
Државната изборна комисија ..............  135/12

3324. Одлука за изменување на Одлуката 
за престанок и за давање на времено 
користење на движни ствари – мо-
торни возила на Државната изборна 
комисија ................................................  135/13

3325. Одлука за изменување на Одлуката 
за престанок и за давање на времено 
користење на движна ствар на 
Државната изборна комисија ..............  135/13

3326. Одлука за изменување на Одлуката 
за престанок и за давање на времено 
користење на движна ствар на 
Државната изборна комисија ..............  135/13

3327. Одлука за изменување на Одлуката 
за престанок и за давање на времено 
користење на движна ствар на 
Државната изборна комисија ..............  135/13

3328. Одлука за изменување на Одлуката 
за престанок и за давање на времено 
користење на движна ствар на 
Државната изборна комисија ..............  135/14
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3329. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движни ствари на
Државна изборна комисија................. 135/14

3330. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движни ствари на
Државната изборна комисија ............. 135/14

3337. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Агенцијата за вработување на Ре-
публика Македонија ........................... 137/2

3365. Одлука за изменување на Одлуката
за определување на периодот на за-
куп на градежното земјиште во Тех-
нолошко индустриската развојна зо-
на Скопје 1 и за висината на закупни-
ната ....................................................... 140/2

3366. Одлука за изменување на Одлуката
за определување на периодот на за-
куп на градежното земјиште во Тех-
нолошко индустриската развојна зо-
на Скопје 1 и за висината на закупни-
ната ....................................................... 140/2

3374. Одлука за едностран раскин на До-
говорот за концесија за вода за из-
градба на мали хидроелектрични
централи со бр. 12-886/1 од 28.1.2011
година, за локацијата 157 Кадина ре-
ка .......................................................... 141/3

3375. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за давање согласност на
Одлуката за започнување на постапка
за доделување на договор за вос-
поставување на јавно приватно пар-
тнерство за реконструкција, санација
и доградба на мала хидроелектрична
централа „Глажња“ ............................. 141/3

3417. Одлука за изменување на Статутот
на Акционерско друштво за тран-
спорт Македонски железници Тран-
спорт АД-Скопје................................ 142/18

3418. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за продажба на движ-
ни ствари  -  моторни возила............. 142/19

3419. Одлука за давање согласност на Од-
луката за поништување на поста-
пката за доделување на договор за
воспостaвување на јавно приватно
партнерство за проектирање, из-
градба, финансирање стопанисување
и пренос на капацитети за флашира-
ње на вода за комерцијални потреби. 142/19

3420. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на
минерална суровина – бакар, злато и
сребро на локалитетот „Плавица и
Црн Врв”, општина Кратово и оп-
штина Пробиштип на Рударско ин-
дустриски комбинат Силекс АД -
Кратово............................................... 142/19

3421. Одлука за доделување на концесија 
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – бакар, злато и 
сребро на локалитетот „Плавица и 
Црн Врв”, општина Кратово, општи-
на Пробиштип и општина Свети Ни-
коле на Рударско индустриски ком-
бинат Силекс АД - Кратово................ 142/20

3422. Одлука за  престанок и за давање на 
трајно користење на недвижна ствар 
на Јавното претпријатие за железнич-
ка инфраструктура Македонски же-
лезници - Скопје................................. 142/20

3423. Одлука за  престанок и за давање на 
трајно користење на недвижна ствар 
на Јавното претпријатие за железнич-
ка инфраструктура Македонски же-
лезници - Скопје................................. 142/21

3424. Одлука за  престанок и за давање на 
трајно користење на недвижна ствар 
на Јавното претпријатие за железнич-
ка инфраструктура Македонски же-
лезници - Скопје................................. 142/21

3425. Одлука за  престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Јавното претпријатие за железнич-
ка инфраструктура Македонски же-
лезници - Скопје................................. 142/21

3426. Одлука за  престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Јавното претпријатие за железнич-
ка инфраструктура Македонски же-
лезници - Скопје................................. 142/30

3427. Одлука за давање на согласност за 
спроведување на постапка за избор 
на правно лице кое врши дејност или 
поседува дозвола за собирање и/или 
транспортирање на отпад.................. 142/32

3428. Одлука за престанок на важење на 
Одлуката за престанок и давање на 
трајно користење на движни ствари 
на  Општина Делчево......................... 142/32

3429. Одлука за запишување на правото на 
сопственост на недвижни ствари во 
корист на Република Македонија во 
Катастарот на недвижности............... 142/32

3430. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на производен 
комплекс КО Глумово Општина Са-
рај........................................................ 142/33

3431. Одлука за доделување стипендии на 
странски државјани од интерес за Ре-
публика Македонија........................... 142/33

3439. Одлука за давање согласност за да-
вање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија по пат на непос-
редна спогодба на ЕВН Електросто-
панство на Македонија, Акционерско 
друштво за дистрибуција на елек-
трична енергија, Скопје...................... 144/3
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3440. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишу-
вање на недвижност сопственост на
Република Македонија........................ 144/4

3441. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македони-
ја на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од зна-
чење за Републиката–Скопје.............. 144/4

3442. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македони-
ја на Акционерското друштво за  из-
градба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од зна-
чење за Републиката–Скопје.............. 144/5

3443. Одлука за  престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Уни-
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ристење на вода за производство на
електрична енергија со изградба на
малa хидроелектричнa централa   на
локација со референтен број 233 на
Бела Река .............................................. 192/32

4291. Одлука за избор на најповолна пону-
да за доделување на концесија за ко-
ристење на вода за производство на
електрична енергија со изградба на
малa хидроелектричнa централa на
локација со референтен број 80 на
Река Караниколос ................................ 192/33

4292. Одлука за поништување на поста-
пката за доделување на концесија за
користење на вода за производство
на електрична енергија од 35 мали
хидроелектрични централи за лока-
циите со референтни броеви: 81 на
река Пена, 53 на река Козица, 54 на
река Јудовска, 365 на река Кратовска,
137 на река Отланска, 302 на река
Сирава, 354 на река Црвулевска, 355
на река Црвулевска, 358 на река Коџа
Дере, 356 на река Црвулевска, 323 на
река Заменичка, 255 на река Брезов-
ска, 245 на река Камена ...................... 192/34

4293. Одлука за поништување на поста-
пката за доделување на концесија за
користење на вода за производство
на електрична енергија од 35 мали
хидроелектрични централи за лока-
циjата со референтен број 216 на Ре-
ка Ботурица .......................................... 192/34

4294. Одлука за поништување на поста-
пката за доделување на концесија за
користење на вода за производство
на електрична енергија од 35 мали
хидроелектрични централи за лока-
цијата со референтен број 214 на Ре-
ка Сатока .............................................. 192/34

4295. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на објект со
намена А4-времено сместување КО
Белица Општина Македонски Брод... 192/35

4296. Одлука за утврдување на градби од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација 192/35

4297. Одлукa за утврдување на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на јавните службеници вработени во
Институтот за акредитација на Ре-
публика Македонија за 2016 година... 192/35

4298. Одлука за давање на согласност со
подавка преку нотар да се понуди
градежно земјиште на кое Република
Македонија е сопственик на најмалку
70% од вкупната површина на гра-
дежната парцела на другите сопстве-
ници на катастарските парцели од
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4353. Одлука за утврдување на градба од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација 192/58
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урбанистичко планска документација 192/58
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урбанистичко планска документација 192/60

4360. Одлука за престанок на важење на 
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посебен интерес заради изработка на 
урбанистичко планска документација 192/61

4364. Одлука за престанок на важење на 
Одлуката за утврдување на градба од 
посебен интерес заради изработка на 
урбанистичко планска документација 192/61

4365. Одлука за утврдување на градба од 
посебен интерес заради изработка на 
урбанистичко планска документација 192/61
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4473. Одлука за престанок на користење 
на недвижна ствар на Министерство-
то за здравство - Клиника за дермато-
логија   ..................................................  199/3

4474. Одлука за давање согласност за 
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4498. Одлука за престанување на важење-
то на Одлуката за давање на трајно 
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ри во Република Македонија за 2016 
година................................................... 207/59

4694. Програма за изменување на Програ-
мата за финансиска поддршка во зем-
јоделството за 2016 година................ 210/18

4759. Програма за изменување на Програ-
мата  за научно-истражувачката деј-
ност за 2016 година .............................  214/11

4760. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба и реконструкција на 
основни училишта за  2016 година ....  214/13

4768. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за транспланта-
ција во Република Македонија за 
2016 година ..........................................  215/2

4807. Програма за изменување и дополну-
вање на програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 
2016 година......................................... 219/2

4914. Програма за изменување на Програ-
мата за остварување и развој на деј-
носта во ученичкиот стандард за 
2016 година......................................... 222/11
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4915. Програма за изменување на Програ-
мата за обезбедување инсулин, глу-
кагон, инсулински игли, ленти за ме-
рење шеќер и едукација за третман и
контрола на дијабетис за 2016 го-
дина..................................................... 222/11

4916. Програма за изменување и дополну-
вање на Националната годишна прог-
рама за јавно здравје во Република
Македонија за 2016 година................ 222/12

4972. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за финансиска
поддршка во земјоделството за 2016
година ................................................... 223/50

4973. Програма за надзор на авијарна ин-
флуенца кај живината и дивите пти-
ци(*) ....................................................... 223/51

 ПЛАН 
Рег. бр.  Бр./стр.
3156. Акционен план за спроведување на

Стратегијата за регионален развој на
Република Македонија 2016 - 2018
година ................................................... 123/2

  
 ДЕЛОВНИК  

Рег. бр.  Бр./стр.
1085. Деловник за дополнување на Делов-

никот за работа на Владата на Репуб-
лика Македонија ................................. 41/25

3517. Деловник за дополнување на Делов-
никот за работа на Владата на Репуб-
лика Македонија................................... 153/7

  
 ТАРИФНИК 

Рег. бр.  Бр./стр.
298. Тарифник за висината на надоместо-

ците за поднесено барање за добива-
ње согласност и за дадено стручно
мислење ............................................... 7/58

 МЕТОДОЛОГИИ 
Рег. бр.  Бр./стр.

485. Методологија за дополнување на
Методологијата за начинот на фор-
мирање на цените на лековите ........... 15/46

  

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ 
И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА 

НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1. Одлука за воведување на рестрик-

тивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2015/1924 на Советот од 26
октомври 2015 година за изменување
на Одлука 2011/101/ЗНБП за рес-
триктивни мерки против Зимбабве.... 29/2

2. Преглед на декларации ЕУ (Брисел) 
кон кои Република Македонија се 
придружи во периодот 1 јули – 31 де-
кември 2015 година.......................... 29/6

3. Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ 
(Брисел) за климатски промени кон 
кои Република Македонија се прид-
ружи во периодот 1 јули – 31 декем-
ври 2015 година................................. 29/7

4. Преглед на правни акти на ЕУ (Бри-
сел) кон кои Република Македонија 
се придружи, а од кои произлегуваат 
обврски за Република Македонија и 
нејзините правни и физички лица
(рестриктивни мерки) во периодот 1 
јули – 31 декември 2015 година........ 29/8

5. Преглед на декларации ЕУ (ЕЕАС –
Брисел) и рестриктивни мерки кон 
кои Република Македонија не се 
придружи во периодот 1 јули – 31 де-
кември 2015 година........................... 29/9

6. Преглед на изјави на обраќања у 
други заеднички документи на ЕУ 
(Њујорк, Женева, Виена ОН – ОБСЕ, 
Стразбург) кон кои Република Маке-
донија се има придружено во перио-
дот 1 јули–31 декември 2015 година.. 29/10

7. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката на 
Советот ЗНБП/2015/1923 од 26 ок-
томври 2015 година за изменување 
на Одлука 2010/638/ЗНБП за рес-
триктивни мерки против Република 
Гвинеја................................................... 32/2

8. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно со Одлуката 
(ЗНБП) 2015/1763 на Советот од 1 
октомври 2015 година за рестриктив-
ни мерки во однос на состојбата во 
Бурунди............................................. 46/2

9. Одлука за воведување на рестрик-
тивна мерка согласно со Одлуката 
(ЗНБП) 2015/1925 на советот од 26 
октомври 2015 година за изменување 
на Одлука 2010/573/ЗНБП во однос 
на рестриктивни мерки против рако-
водството на Трансднестрија во Ре-
публика Молдавија............................ 46/17

10. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно  регулатива за 
спроведување (ЕУ) 2015/1862 на Со-
ветот од 18 октомври 2015 година за 
спроведување на Регулатива (ЕУ) бр. 
267/2012 во врска со рестриктивни 
мерки против Иран............................. 77/2

11. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Oдлука 
2015/1863 на Советот (ЗНБП) од 18 
октомври 2015 година за изменување 
на Одлука 2010/413/ЗНБП во врска 
со рестриктивни мерки против Иран.. 77/34
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12. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно со Регулатива
за спроведување (ЕУ) 2015/1861 на
Советот од 18 октомври 2015 година
за спроведување на Регулатива (ЕУ)
бр. 267/2012 за  рестриктивни мерки
против Иран........................................ 91/2

13. Одлука за воведување на рестрик-
тивните мерки согласно Oдлуката
(ЗНБП) 2016/220 на Советот од 15
февруари 2016 година за изменување
на Одлука 2011/101/ЗНБП за рес-
триктивни мерки против Зимбабве..... 95/2

14. Одлука за воведување на рестрик-
тивните мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2016/119  на Советот од 28
јануари 2016 година за изменување
на Одлука 2011/72/ЗНБП за рестрик-
тивните мерки  против одредени ли-
ца и субјекти со  оглед   на состојбата
во Тунис.............................................. 95/12

15. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Oдлуката за
спроведување (ЗНБП) 2015/2359 на
Советот од 16 декември 2015 година
за спроведување на Одлука
2013/255/ЗНБП во врска со рестрик-
тивни мерки против Сирија............... 100/2

16. Одлука за воведување на рестрик-
тивните мерки согласно со Одлуката
2016/280/(ЗНБП) на Советот од 25
февруари 2016 година за изменување
на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рес-
триктивните мерки против Белору-
сија...................................................... 108/2

17. Одлука за воведување на рестрик-
тивните мерки, согласно со Одлуката
на Советот (ЗНБП) 2016/411 од 18
март 2016 година за изменување на
Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестрик-
тивни мерки против одредени лица,
субјекти и тела во однос на состојба-
та во Египет......................................... 108/13

18. Преглед на декларации на ЕУ (Бри-
сел) кон кои Република Македонија
се придружи во периодот 1 јануари –
30 јуни 2016 година........................... 177/2

19. Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ
(Брисел) за климатски промени кон
кои Република Македонија се прид-
ружи во периодот 1 јануари - 30 јуни
2016 година........................................ 177/3

20. Преглед на правни акти на ЕУ (Бри-
сел) кон кои Република Македонија
се придружи, а од кои произлегуваат
обврски за Република Македонија и
нејзините правни и физички лица
(рестриктивни мерки) во  периодот 1
јануари - 30 јуни 2016 година............. 177/5

21. Преглед на декларации на ЕУ (ЕЕАС 
- Брисел) и рестриктивни мерки кон 
кои Република Македонија не се 
придружи во периодот 1 јануари - 30 
јуни 2016 година................................ 177/6

22. Преглед на изјави на обраќања и 
други заеднички документи на ЕУ
(Њујорк, Женева, Виена ОН-ОБСЕ, 
Стразбург), кон кои Република Маке-
донија се има придружено во перио-
дот 1 jануари–30 јуни 2016 година.... 177/7

23. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката на 
Советот (ЗНБП) 2016/849 од 27 мај 
2016 година за рестриктивни мерки 
против Демократска Народна Репуб-
лика Кореја и за укинување на Одлу-
ка 2013/183/ЗНБП…………………… 205/2

24. Одлука за воведување на рестрик-
тивните мерки согласно Одлуката за 
спроведување (ЗНБП) 2016/1694 на 
Советот од 20 септември 2016 година 
за спроведување на Одлука (ЗНБП) 
2015/1333 за рестриктивни мерки во 
однос на состојбата во Либија.......... 221/2

25. Одлука за воведување на рестрик-
тивните мерки согласно Oдлуката 
(ЗНБП) 2016/1755 на Советот од 30 
септември 2016 година за изменува-
ње на Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за 
рестриктивни мерки во однос на сос-
тојбата во Либија............................... 221/7

26. Одлука за воведување на рестрик-
тивните мерки, согласно Oдлуката 
(ЗНБП) 2016/1839 на Советот од 17 
октомври 2016 година за изменување 
на Одлука 2010/638/ЗНБП за рес-
триктивни мерки против Република 
Гвинеја................................................ 221/21

27. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката 
(ЗНБП) 2016/1745 на Советот од 29 
септември 2016 година за изменува-
ње на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за 
рестриктивни мерки во однос на сос-
тојбата во Бурунди............................ 221/24

28. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката за 
спроведување (ЗНБП) 2016/1746 на 
Советот од 29 септември 2016 година 
за спроведување на Одлука 
2013/255/ЗНБП во врска со рестрик-
тивни мерки против Сирија............... 221/27
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МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ОДБРАНА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

926. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за утврдување на висината
на додатокот на плата за вршење на
специфична воена служба на ме-
дицински персонал-лекари специја-
листи во Воено медицински центар
на Армијата на Република Македо-
нија ....................................................... 35/3

927. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за утврдува-
ње на висината на надоместокот на
трошоците за закупнина на стан на
вработените во Армијата на Републи-
ка Македонија на кои не им е обезбе-
дено користење на службен стан ....... 35/4

928. Правилник за начинот на остварува-
ње на правото на решавање на стан-
беното обезбедување со откуп и суб-
венционирање на дел од трошоци за
купување или откуп на стан на актив-
ниот воен и цивилен персонал на
служба во Армијата на Република
Македонија .......................................... 35/5

3336. Правилник за начинот на работа на
Воената полиција ................................ 136/3

3850. Правилник за начинот на одржува-
ње и проверка на физичката способ-
ност за служба во Армијата на Репуб-
лика Македонија на активниот воен
персонал ............................................... 170/3

  
МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
898. 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 ......................... 31/86

1220. Правилник за знаците што на учес-
ниците во сообраќајот на патиштата
им ги даваат униформираните поли-
циски службеници на Министерство-
то за внатрешни работи.................... 47/2

1221. Правилник за начинот на организа-
ција на обезбедувањетo на пробното 
возење и висината на трошоците пов-
рзани со обезбедување на пробни во-
зења од страна на полициските служ-
беници на Министерството за внат-
решни работи..................................... 47/9

1913. Правилник за начинот на организа-
ција на обезбедувањето на вонредни-
от превоз и висината на трошоците 
поврзани со обезбедување на вонре-
ден превоз од страна на полициските 
службеници на Министерството за 
внатрешни работи............................... 65/11

1914. Правилник за содржината и начинот 
на водењетo на евиденцијата за сто-
рителите на прекршок и за изречени-
те глоби за сторениот прекршок од 
страна на прекршочните комисии во 
Министерството за внатрешни рабо-
ти......................................................... 65/14

1915. Правилник за начинот на организа-
ција на обезбедувањето на спортски 
и други приредби на пат и висината 
на трошоците поврзани со организи-
рање на спортски и други приредби 
на пат од страна на полициските 
службеници на министерството за 
внатрешни работи.............................. 65/17

1979. Правилник за поблиските критериу-
ми во однос на стручен кадар, прос-
торните услови и материјално-тех-
ничката и информатичката опрема, 
начинот на водење на евиденции за 
издавање на меѓународни возачки 
дозволи и одобренија за  управување 
на туѓо моторно возило во странство 
од страна на овластените правни 
лица........................................................ 69/2

1980. Правилник за надоместокот на ко-
мисијата за разгледување на пригово-
рот........................................................ 69/3

1981. Правилник за просторните услови и 
материјално-техничката и информа-
тичката опрема на просториите за по-
лагање на стручниот испит за врше-
ње на работи на предавач и возач-
инструктор во автошкола, контролор, 
испитувач по наставна програма од 
сообраќајни правила и прописи (тео-
ретски дел) и испитувач по наставна 
програма од управување со возило 
(практичен дел) во испитен центар.... 69/3

1982. Правилник за димензиите, содржи-
ната и начинот на поставување на по-
себните таблици за означување на во-
зилото со кое се врши оспособување 
на кандидати за возачи........................ 69/4
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2221. Правилник за формата и содржина-
та на обрасците на барањата за изда-
вање на меѓународната возачка доз-
вола и одобрение за управување со
туѓо моторно возило во странство,
како и формата и содржината на об-
разецот на меѓународната возачка
дозвола и одобрението за управување
со туѓо моторно возило во странство 80/4

2222. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на поканата за сооб-
раќајна поука ....................................... 80/14

2278. Правилник за определување на на-
селени места во кои ќе се спроведу-
ваат возачки испити........................... 85/5

2329. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на лиценцата за ав-
тошкола.............................................. 87/4

2348. Правилник за пробните тестови и
тестови за полагање на теоретскиот
дел од возачкиот испит..................... 89/3

2468. Правилник за формата и содржина-
та на Образецот на налепницата за
превенција во сообраќајот и начинот
на нејзино издавање............................ 100/3

2477. Правилник за форма и содржина на
образецот, како и начинот на водење
на  евиденција на физички лица про-
тив кои е поднесено барање за пове-
дување на прекршочна постапка и
евиденција на физички лица на кои
им е изречена опомена...................... 101/2
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несено барање за издавање на ли-
ценца за вршење на детективска деј-
ност..................................................... 212/2

4722. Правилник за престанување на ва-
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содржината на образецот на барање-
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ги акти на индивидуално или групно
насилство, за 2016 година .................. 16/14

545. Правилник за формата и содржина-
та на лиценцата за медијатор ............. 18/5

546. Правилник за формата и содржина-
та на лиценцата за обучувач на меди-
јатори.................................................... 18/7

1208. Правилник за насоки за донесување
на внатрешни акти  за заштитено
внатрешно пријавување во правното
лице во приватниот сектор  ................ 46/9

1209. Правилник за заштитено внатрешно
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формата, начинот на водењето на ак-
тите, уписниците, книгите и имени-
ците на нотарот, помошните книги, 
начинот на примање и чување на но-
тарските исправи и предметите од 
вредност и нивното издавање и пре-
земање, начинот на чување и обнова 
на нотарските списи и исправи, начи-
нот на архивирање и организирањето 
на архивирањето, како и преземање 
на други формални дејствија ..............  226/24

4998. Правилник за формата на налозите, 
заклучоците, записниците, барањата, 
службените белешки, потврдите и 
другите акти кои ги изготвува из-
вршителот при преземањето на из-
вршните дејствија ................................  226/44

4999. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водењето на Уписникот 
за примените барања за извршување .  226/192

5000. Правилник за начинот на водење на 
електронската евиденција на изврши-
телите, замениците на извршителите 
и помошниците на извршителите ......  226/192

5001. Програма за градивото и прописите 
за полагање на теоретскиот дел од 
квалификациониот испит и испитот 
за рангирање за извршители, испитот 
за заменици извршители и стручниот 
испит за проверка на знаењата на из-
вршителите ...........................................  226/193

5002. Правилник за формата и содржина-
та на легитимацијата на извршителoт
и заменикoт на извршителoт, начи-
нот на нејзиното издавање, одземање 
и поништување ....................................  226/199

5003. Правилник за видот на опремата и 
просторот потребни за вршење на из-
вршни работи .......................................  226/202

5004. Правилник за потребниот простор и 
материјално-техничката и информа-
тичката опрема на просториите за по-
лагање на квалификациониот испит и 
испитот за рангирање на извршители, 
испитот за заменици извршители и 
стручниот испит за проверка на знае-
њата на извршителите .........................  226/202
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5005. Правилник за начинот на вршење
надзор над работата на Комората на
извршители на Република Македони-
ја и на извршителите ........................... 226/203

5006. Правилник за бројот и распоредот
на службените седишта и службените
подрачја за кои се именуваат нотари-
те......................................................... 226/204

5007. Тарифа за награда и надоместок на
другите трошоци за работата на из-
вршителите......................................... 226/205

5008. Нотарска тарифа.............................. 226/212
  

МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ФИНАНСИИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

147. Правилник за престанување на ва-
жење на Правилникот за формата и
содржината на поканата за едукација,
начинот на спроведувањето на едука-
цијата и начинот на водењето на еви-
денцијата за спроведената едукација.. 3/2

350. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за посебните податоци пот-
ребни за системот на државната еви-
денција и за формата и содржината
на образецот за државната еви-
денција................................................ 9/9

389. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и
содржината на барањето за субвенци-
ониран станбен кредит, потребни до-
кументи кои се поднесуваат заедно
со барањето и образец за потврда на
исполнетост на условите .................... 12/3

761. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот на евидентирање,
распоредување и поврат на јавните
приходи ................................................ 27/68

905. Правилник за формата, содржината,
начинот на издавање и на одземање
на службената легитимација на да-
ночните инспектори, даночните кон-
тролори и даночните извршители...... 32/4

917. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог.... 33/5

929. Правилник  за престанување на ва-
жењето на Правилникот за формата,
содржината и начинот на издавање
на службената легитимација на реви-
зорот за централна внатрешна реви-
зија и јавни набавки........................... 35/9

934. Правилник за карактеристиките на
софтверот за автоматска обработка
на податоците ...................................... 36/2

935. Правилник за содржината на извеш-
таите за сомневањата кои се доставу-
ваат до Управата за финансиско ра-
зузнавање ............................................. 36/3

936. Правилник за содржината на извеш-
тајот за готовинска трансакција и 
поврзани готовински трансакции во 
износ од 15.000 евра во денарска про-
тиввредност или повеќе ......................  36/5

937. Правилник за содржината на пода-
тоците кои  нотарите, банките, осигу-
рителните друштва кои вршат работи 
на осигурување на живот и правните 
и физички лица чија дејност е купоп-
родажба на возила ги доставуваат до 
Управата за финансиско разузнавање 
и начинот на нивно електронско дос-
тавување ...............................................  36/6

1086. Правилник за формата и содржина-
та на известувањето .............................  41/26

1087. Правилник за  формата и содржина-
та  на  поканата за  едукација, начи-
нот на спроведување на едукацијата, 
како и начинот  и формата на водење 
на евиденција за спроведената едука-
ција ........................................................  41/28

1100. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за спроведување на Зако-
нот за данокот на додадена вредност 42/12

1300. Правилник за Програмата за спро-
ведување на претходната обука за ли-
ценциран застапник, висината на на-
доместоците за полагање на стручни-
от испит и за посетување на претход-
на обука за лиценциран застапник, 
Програмата за полагање на стручни-
от испит за лиценциран застапник, 
начинот на бодување на првиот и 
вториот дел од испитот, формата и 
содржината на уверението за поло-
жен стручен испит за лиценциран 
застапник, програмата за спроведува-
ње на дополнителната обука за ли-
ценциран застапник и висината на 
надоместокот за посетување на до-
полнителната обука за лиценциран 
застапник ..............................................  52/10

1542. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за спроведу-
вање на Законот за акцизите............... 58/19

1543. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за одложување на из-
вршување на решение  и  дозволено 
одложено плаќање на обврските или 
плаќање на рати................................. 58/35

1544. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за враќање на повеќе 
или на погрешно уплатениот данок, 
каматата и трошоците на присилна 
наплата ..................................................  58/37

1545. Правилник за формата и содржина-
та на барањето  за враќање на таксата 
која е платена  од лицето кое не било 
должно да ја плати или таксата ја 
платило во износ поголем од пропи-
шаниот или за дејството кое органот 
од кои и да било причини не го из-
вршило............................................... 58/39
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1546. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за враќање на конзу-
ларните такси од дипломатското, од-
носно конзуларното претставништво 58/41

1714. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за технички-
те и функционалните карактеристики
на интегрираниот автоматски систем
за управување, образецот на фискал-
ната сметка, образец на фискално
лого, документот касова сметка за
сторна трансакција, формата и сод-
ржината на книгата за дневни финан-
сиски извештаи, начинот за одобру-
вање и продолжување на дозволата
на производството и продажбата на
соодветен модел на фискална апара-
тура, односно интегриран автоматски
систем на управување, начинот на
одземање на дозволата за одобрува-
ње на производството и продажбата
на соодветен модел на фискална апа-
ратура, односно интегриран автомат-
ски систем на управување, функцио-
налните и техничките карактеристи-
ки кои треба да ги имаат фискалните
апарати и интегрираниот автоматски
систем за управување, постапката и
документацијата за нивно одобрува-
ње за производство и продажба, еле-
ментите на фискалната сметка, начи-
нот на проверка и контрола на фис-
калните апарати и правилата за тех-
ничко одржување и сервисирање на
истите, формата и содржината на ба-
рањето за добивање овластување за
вршење на контрола и проверка на
функционалните и техничките карак-
теристики на фискалниот систем на
опрема и потребната документација... 61/11

1715. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за добивање на дозво-
ла за одобрување на производство и
продажба на соодветен модел на фис-
кална апаратура, односно интегриран
автоматски систем на управување..... 61/13

1716. Правилник за формата,  содржината
и начинот на водење на регистарот
на одобрени и регистрирани фискал-
ни системи на опрема......................... 61/15

1717. Правилник за образецот на пријава-
та за заверка на парагон-блок и итна
сметководствена книга....................... 61/15

1718. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за продолжување на
рокот на важност на дозволата за
одобрување на производство и про-
дажба на соодветен модел на фискал-
на апаратура, односно интегриран ав-
томатски систем на управување......... 61/18

1937. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за доказите 
за исполнетост на условите за изда-
вање на одобрение за вршење на ра-
боти за застапување во царинските 
постапки и на условите за издавање 
на лиценца за вршење на застапува-
ње во царинските постапки, формата 
и содржината на барањето за издава-
ње на одобрение за вршење на рабо-
ти на застапување во царинските по-
стапки, на барањето за издавање на 
лиценца за вршење на застапување 
во царинските постапки, на барањето 
за издавање на легитимација на ли-
ценциран застапник и на легитимаци-
јата за лиценциран застапник како  и 
висината на надоместоците за изда-
вање на лиценца за вршење на заста-
пување во царинските постапки и за 
издавање на легитимација на ли-
ценциран застапник............................. 66/3

1938. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за издавање на одоб-
рение за намалување на пресметани-
от данок на добивка по основ на во-
ведување  и користење фискален сис-
тем на опрема, односно фискална
апаратура и интегриран автоматски 
систем за управување.......................... 66/8

1939. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за одобрение на да-
ночно ослободување по основ на во-
ведување на систем на опрема за ре-
гистрирање на готовински плаќања.... 66/11

1940. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за паушално плаќање 
на персонален данок на доход........... 66/14

2104. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за начинот 
на вклучување и работа на стручните 
лица во работата на советот при од-
лучување за давање на согласност... 72/185

2105. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за начинот 
на водење на регистарот на запишу-
вање и бришење на стручните лица.... 72/185

2106. Правилник за начинот на полагање 
на стручен испит за  царински служ-
беник во Царинската управа.............. 72/185

2207. Правилник за формата и содржина-
та на стандардните тендерски доку-
ментации и стандардните технички 
спецификации и начинот на нивно 
користење од страна на договорните 
органи................................................. 79/4

2208. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот  платен налог.....  79/80
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2349. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината
на фактурата, формата и содржината
на пријавата, начинот на пријавување
на прометот, содржината на еви-
денцијата на фактури која ја води
надлежен даночен орган како и фор-
мата и содржината на евиденцијата
за примени фактури која ја води при-
мателот на прометот за цели на спро-
ведување на даночното ослободува-
ње од плаќање на данок на додадена
вредност на промет на добра и услу-
ги наменети за реализација на проект
кој е финансиран со парични сред-
ства добиени врз основа на договор
за донација склучен помеѓу Републи-
ка Македонија и странски донатор во
кој е предвидено дека со добиените
парични средства нема да се плаќаат
даноци................................................ 89/4

2545. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот
на унапредување на царинските
службеници во Царинската управа..... 104/9

2720. Правилник  за формата и содржина-
та на барањето за враќање на данокот
на додадена вредност на даночни об-
врзници кои немаат седиште или
подружница во земјата и кои не из-
вршуваат никаков промет во неа  ...... 110/40

2721. Правилник  за формата и содржина-
та на барањето за враќање на данокот
на додадена вредност на непрофитни
организации како и потребната доку-
ментација за исполнетоста на услови-
те за враќање на данокот на додадена
вредност ............................................... 110/42

2722. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за враќање на данокот
на додадена вредност на странскo
дипломатскo или конзуларно прет-
ставништво и за формата и содржи-
ната на барањето за враќање на дано-
кот на додадена вредност на шефот,
членовите на дипломатскиот персо-
нал и конзуларните функционери на
странското дипломатското или кон-
зуларното претставништво како и на
нивните брачни другари ..................... 110/44

2723. Правилник  за формата и содржина-
та на барањето за враќање на данокот
на додадена вредност на меѓународ-
ни организации  и за формата и сод-
ржината на барањето за враќање на
данокот на додадена вредност на чле-
нови на меѓународни организации .... 110/49

3037. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за увид
во даночни акти ................................... 121/22

3038. Правилник  за формата и содржина-
та на образецот на барањето за иззе-
мање на службено лице .......................  121/25

3039. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на  барањето за вра-
ќање на повеќе или погрешно напла-
тен данок  .............................................  121/28

3040. Правилник  за формата и содржина-
та на образецот на барањето за про-
должување на рокот за поднесување 
на даночна пријава  ..............................  121/31

3041. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за враќа-
ње во поранешна состојба ...................  121/34

3042. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на  барањето за иззе-
мање на стручно лице ..........................  121/37

3043. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за доби-
вање на обврзувачка согласност .........  121/40

3044. Правилник  за формата и содржина-
та на образецот на барањето за про-
должување на доспеаноста на плаќа-
њето на данок кога постојат сериозни 
сомневања во правилноста на даноч-
ното решение или кога доспеаноста 
за даночниот обврзник би претставу-
вала нарушување на неговото постое-
ње поради објективни околности кои 
настанале непосредно пред доставу-
вање на барањето .................................  121/43

3045. Правилник  за формата и содржина-
та на образецот на барањето за одла-
гање на плаќање на даночен долг .......  121/46

3046. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за про-
мена на бројот на преостанати рати 
кај одложено плаќање на даночен 
долг .......................................................  121/49

3047. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за заме-
на на гаранцијата за обезбедување на 
плаќање на даночниот долг ................  121/52

3048. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за бри-
шење на залог воспоставен во поста-
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3545. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за зголе-
мување на бројот на деловни просто-
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3546. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за изда-
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3547. Правилник за формата и содржина-
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та на образецот на барањето за изда-
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3549. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за изда-
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3551. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за изда-
вање на лиценца за приредување на
игри на среќа во обложувалница....... 156/15

3623. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за формата и
содржината на образецот на бара-
њето заради недонесување на реше-
ние, односно недонесување на реше-
ние за одбивање на барањето за
донесување на решение ...................... 161/5

3624. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за формата и 
содржината на образецот на бара-
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3626. Правилник за престанување на 
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та и содржината на барањето за 
донесување на решение за издавање 
на дозвола за основање и работа на 
давател на финансиски лизинг, 
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основање и работа на давател на 
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3826. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за доби-
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3859. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за формата и
содржината на барањето заради неод-
лучување  по барањето за враќање на
повеќе уплатениот данок .................... 170/23

3860. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за формата и
содржината на барањето заради неод-
лучување по барањето за паушално
плаќање на персоналниот данок на
доход .................................................... 170/23

3861. Правилник за престанување на ва-
жењето на правилникот за формата и
содржината на барањето заради неиз-
давање на дозвола за даночно осло-
бодување, односно недонесување на
решение за одбивање на барањето за
даночно ослободување по основ на
воведување на опрема за регистрира-
ње на готовински плаќања ................. 170/23

3862. Правилник за престанување на ва-
жењето на правилникот за формата и
содржината на барањето заради недо-
несување на решение за прифаќање
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гистрацијата за данокот на додадена
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решение за одбивање на пријавата за
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жењето на Правилникот за формата и 
содржината на барањето заради недо-
несување на решение за прифаќање 
на  пријавата за  регистрација за да-
нокот на додадена вредност, односно 
недонесување на решение за одбива-
ње на пријавата за регистрација за 
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3864. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за начинот 
на промена на даночниот период .......  170/24
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та на образецот на барањето за доби-
вање на одобрение за престанок на 
приредување на електронски игри на 
среќа во деловната просторија за која 
има добиено согласност ......................  172/7

3882. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за доби-
вање на согласност за деловните 
простории каде што ќе се приредува-
ат електронските игри на среќа ..........  172/9

3918. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за про-
мена на деловната просторија каде 
што се приредуваат електронски иг-
ри на среќа ............................................  175/2

4188. Правилник за висината и начинот на 
определување на реално направените 
трошоци во прекршочна постапка 
пред прекршочниот орган на Царин-
ската управа .........................................  189/38

4402. Правилник за формата и содржи-
ната на образецот на барањето за 
добивање на овластување за ут-
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4408. Правилник за изменување на Пра-
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4565. Правилник за формата и содржина-
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4727. Правилник за формата и содржи-
ната на барањето за добивање ли-
ценца за работа и за формата и сод-
ржината на лиценцата за работа на 
трговец поединец-сметководител,
трговец поединец-овластен смет-
ководител и друштво за вршење 
сметководствени работи................. 212/4

4728. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за упис во Регистарот 
на сметководители и Регистарот на 
овластени сметководители................ 212/12
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та на барањето за стекнување на уве-
рение за сметководител односно ов-
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та и содржината на уверението за
сметководител односно овластен 
сметководител................................... 212/15
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4782. Правилник за формата и содржина-
та на пријавата за регистрација за да-
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сии ........................................................ 217/2
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222. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за користење на лифтови и
транспортери  ...................................... 5/40

430. Програма за полагање на испит за
добивање на лиценца за изработка на
геолошка документација, изведување
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та на прекршочен платен налог ......... 22/6

640. Правилник за формата и содржина-
та на мандатниот платен налог .......... 22/9

906. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот,
видот и висината на субвенциите ...... 32/7

1222. Правилник за трошоците за водење
на постапката за вонсудско спогоду-
вање..................................................... 47/9

1223. Правилник за висината на наградата
за работата и надоместоците на реал-
но потребните трошоци на претседа-
телот и членовите на спогодбениот
совет и повереникот на вонсудското
спогодување...................................... 47/10

1262. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог..... 49/3

1263. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог.... 49/6

1264. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 49/9

1265. Правилник за формата и содржина-
та на мандатниот платен налог......... 49/13

1266. Правилник за формата и содржина-
та на мандатниот платен налог......... 49/15

1267. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог.... 49/17

1268. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог.... 49/21

1269. Правилник за формата и содржина-
та на мандатниот платен налог........ 49/24

1270. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог.... 49/26

1916. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог..... 65/18

2261. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог....... 83/2

2412. Правилник  за формата и содржина-
та на Извештајот од извршен надзор 
во категоризиран угостителски објект 
за сместување, со предлог мерки...... 96/2

2469. Правилник за формата и содржина-
та на Образецот на барањето за кате-
горизација на угостителски објект за 
сместување......................................... 100/8

2470. Правилник за формата и содржина-
та на Извештајот за извршена катего-
ризација на угостителскиот објект за 
сместување, со предлог за определе-
на категорија на угостителскиот об-
јект за сместување............................. 100/11

2573. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за условите за категориза-
ција на автокампови ............................  105/9

2585. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за идентифи-
кација и за идентификација и оцена 
на техничката состојба на возилата... 106/13

2599. Правилник за висината на трошоци-
те во постапките за идентификација и 
за идентификација и оцена на тех-
ничката состојба на возилата............ 107/5

2702. Правилник  за формата и содржина-
та на образецот на барањето за доде-
лување на идентификациска ознака 
(број на шасија)  и формата и сод-
ржината на водење на евиденцијата 
за издадени одобренија и на начинот 
и постапката за обележување и по-
ништување на идентификациските 
ознаки на шасијата и/или моторот на 
возилото ................................................  109/41

2839. Правилник за поблиските услови и 
начинот на добивање и одземање на 
овластувањето и лиценцата за изра-
ботка на геолошка документација, 
изведување и надзор на геолошки ис-
тражувања, како и висината на надо-
местоците за издавање на овластува-
њето и лиценцата .................................  116/2

3049. Листи на стоки за второ полугодие 
од 2016 година за кои ќе се користи 
принципот на распределба „прв дој-
ден, прв корисник“ (first come, first 
served) од Европската заедница, Ре-
публика Турција, Украина, Норвешка 
и Швајцарската конфедерација ..........  121/58

3340. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за добивање на овлас-
тување за вршење на оцена на сооб-
разност на правните лица ....................  137/36

3358. Правилник за формата и содржина-
та  на барањето за утврдување на ис-
полнетост на условите за вршење на 
технички преглед и периодични ис-
питувања на правни лица ....................  139/31
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3359. Правилник за формата и содржина-
та  на барањето за утврдување на ис-
полнетост на условите за вршење на
технички преглед и периодични ис-
питувања на независни правни лица.. 139/33

3526. Годишен план за следење на квали-
тетот на екстра лесно масло за дома-
ќинство и мазут................................. 154/4

3700. Правилник за означување на потро-
шувачката на енергија и другите ре-
сурси за производите што користат
енергија(*).......................................... 165/2

3912. Правилник за формата и содржина-
та  на барањето за добивање на ов-
ластување за вршење на оцена на со-
образност ............................................. 173/6

3919. Правилник  за формата и содржина-
та на мандатниот платен налог .......... 175/4

4033. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за единечно
одобрување на возило ......................... 183/2

4415. Правилник  за формата и содржина-
та на мандатниот платен налог .......... 195/2

4416. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 195/7

4517. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за добивање на знак
на производителот и формата, сод-
ржината како и начинот на водење на
регистарот за доделување на знак на
производител ....................................... 202/25

4920. Листи на стоки за прво полугодие од
2017 година........................................ 222/18

4921. Листа на стоки на царински квоти по
Договор за пристапување на Репуб-
лика Македонија во СТО.................... 222/23

  
МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  
И ВОДОСТОПАНСТВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

547. Решение за овластување на лабора-
тории за анализа и суперанализа на
земените примероци за контрола на
квалитетот на жита и ориз  ................. 18/9

548. Решение за овластување на лабора-
тории за анализа и суперанализа на
земените примероци на контрола на
брашно ................................................. 18/9

549. Решение за овластување на лабора-
тории за анализа и суперанализа на
земените примероци за контрола на
квалитетот на жита и ориз .................. 18/10

762. 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... 27/80

918. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на евидентниот лист за пријавено 
производство на тутун, начинот на 
пријавувањето, потребната докумен-
тација, како и начинот на издавање
на евидентниот лист.......................... 33/14

930. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за поблиските дополнител-
ни услови за поддршката од мерките 
за рурален развој, прифатливите тро-
шоци и висината на поддршката за 
прифатливите трошоци по корисник 
за поединечна мерка ............................  35/10

931. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за поблиските критериуми 
за избор на корисници по мерките за 
рурален развој ......................................  35/12

1301. Правилник за начинот на вршење на 
дејноста преку соработка во вршење-
то на услугите од страна на земјодел-
ската задруга за наводнување на зем-
јоделски површини преку користење 
на системи за наводнување врз осно-
ва на претходно склучен договор со 
надлежен субјект за вршење на во-
достопанска дејност.............................. 52/24

1484. Решение за овластување на лабора-
тории за анализа и суперанализа на 
земените примероци на контрола на 
брашно ..................................................  57/2

1629. 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.................................................. 59/32

1630. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за склу-
чување на нов договор за закуп со 
непосредна спогодба и потребната 
документација..................................... 59/32

2055. Правилник за составот на комисија-
та за унапредување и начинот на 
спроведување на селекцијата за унап-
редување на вработените во шумска 
полиција................................................ 71/30

2056. Правилник за формата, содржината 
и начинот на пополнување на прија-
вата за засновање на работен однос 
во шумскатa полиција........................ 71/31

2262. Правилник за начинот на спроведу-
вање на селекцијата на кандидатите 
за вработување во шумската поли-
ција..................................................... 83/6



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2016 Страна 149 
 

2279. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за издавање на ли-
ценца за вршење на   шумскокултур-
ни работи за активностите на сеча и
дотур во шумите со стопанска наме-
на во државна сопственост................. 85/6

2280. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за регистрирање за
промет на дрво и дрвни сортименти,
формата и содржината на известува-
њето за секој извршен промет на
дрво и дрвни сортименти, како и
формата,  содржината и начинот на
водење на регистарот на правни лица
кои вршат промет на дрво и дрвни
сортименти.......................................... 85/6

2281. Правилник за формата и содржина-
та на барањето  за одобрување на
правно лице за вршење на промет со
семе..................................................... 85/13

2282. Правилник за формата и содржина-
та на барањето  за одобрување на
институција од областа на сточар-
ството.................................................. 85/15

2283. Правилник за форматa и содржи-
натa на барањето за одобрување на
институциja за добивање и пресаду-
вање на ембриони.............................. 85/17

2321. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог..... 86/17

2322. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог..... 86/22

2323. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог..... 86/26

2324. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог..... 86/31

2371. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за признавање на ор-
ганизациите на одгледувачи по од-
делни видови на добиток................... 90/17

2381. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за формата и содржината
на образецот на барањето за правото
на закуп на земјоделско земјиште во
државна сопственост за потребите на
јавните научни и државнообразовни
институции од областа на земјодел-
ството, за потребите на казнено-
поправните и воспитно-поправните
установи и сопствениците на долго-
годишен насад, оранжерии или објек-
ти и потребната документација.......... 92/2

2382. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето  за одоб-
рување на институција за производ-
ство на семе и одгледувалиште на
пчелни матици................................... 92/2

2386. Правилник за формата и содржина-
та на мандатниот платен налог............ 93/2

2400. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за одобрување на ста-
ницa за тестирање на добиток........... 94/6

2656. Методолoгија за изменување на Ме-
тодологијата за процена на вредноста 
на земјишните парцели од консоли-
дационата маса .....................................  108/30

2852. Правилник  за формата и содржина-
та на барањето за издавање на дозво-
ла за производство на порибителен 
материјал од рибник наменет за про-
мет, како и формата, содржината и 
начинот на водење на евиденцијата 
за издадените дозволи .........................  117/6

2853. Правилник  за формата и содржина-
та и начинот на водење на регистарот 
на репроцентри за производство на 
репродуктивен и порибителен мате-
ријал, како и формата и содржината 
на барањето за запишување во регис-
тарот ......................................................  117/9

2854. Правилник  за формата, содржината 
и начинот на водење на регистарот 
на одгледувачи на риби, формата и 
содржината на образецот на барање-
то за запишување во регистарот, како 
и потребните докази за исполнување 
на условите за запишување во регис-
тарот ......................................................  117/13

2855. Правилник  за формата и содржина-
та на барањето за издавање на дозво-
лата за аквакултура и дозволата за 
аквакултура, како и потребните дока-
зи за исполнување на условите за из-
давање на дозволата ............................  117/17

3050. Правилник за поблиските услови 
кои треба да ги исполнува откупува-
чот на тутун за упис во регистарот на 
откупувачи на тутун  ...........................  121/63

3435. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за висината на надоместо-
кот за извршените работи на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство..... 142/35

3533. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за запишување во ре-
гистарот на откупувачи на земјодел-
ски производи, како и потребната до-
кументација за утврдување на испол-
нетоста на условите за откуп на зем-
јоделски производи............................. 155/2

3534. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за класификација на препо-
рачани и одобрени сорти на грозје за 
производство на вино за секоја лозар-
ска област за производство на вино.... 155/7

3535. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето заради 
добивање на решение за ставање на 
виното во промет и формата и сод-
ржината на образецот на барањето за 
престанување на важност на решени-
ето за ставање на виното во промет 
пред исцрпување на количината......... 155/10
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3835. Правилник за видот на податоците
за планираните количини за откуп на
земјоделски производи за наредната
година и податоците за реализиран
откуп за претходната година и пода-
тоците за реализиран откуп на земјо-
делски производи од претходниот
месец и за планираниот откуп на зем-
јоделски производи за наредниот ме-
сец, начинот на доставување и фор-
мата и содржината на образецот за
доставување ......................................... 169/22

3883. Правилник  за условите, формата и
содржината на барањето за запишу-
вање во регистарот на снабдувачи  на
семенски и саден материјал  од ав-
тохтони сорти, како и содржината и
начинот на водење на регистерот на
снабдувачи  на семенски и саден ма-
теријал од автохтони сорти ................ 172/11

4025. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за висината на надоместо-
кот за извршените работи на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство.... 180/8

4459. Правилник за формата и содржина-
та на извештаите за исполнување на
доспеани финансиски обврски за от-
купено винско грозје ........................... 197/9

4485. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и
начинот на водење на книгата за при-
говори ................................................... 201/2

4486. Правилник за формата и содржина-
та на барањетo за упис во Регистарот
на откупувачи на тутун ...................... 201/5

4761. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и
содржината на фитосанитарниот сер-
тификат или фитосанитарниот  сер-
тификат за реекспорт и формата и
содржината на пријавата  за издавање
на фитосанитарен сертификат (*) ...... 214/13

4853. Правилник за формата и содржина-
та на легитимацијата на рибочуварот,
како и начинот на нејзиното издава-
ње и одземање.................................... 220/4

  
МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЗДРАВСТВО 

Рег. бр.  Бр./стр.
1872. Правилник за потребниот простор,

опрема и стручен кадар за основање,
почнување со работа и давање на ус-
луги на комплементарна и алтерна-
тивна медицина во установите за
комплементарна  и  алтернативна ме-
дицина.................................................... 64/31

1944. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за висината
на средствата за реализација на ак-
тивностите и надоместоците што се
плаќаат во постапките што се водат
согласно законот за хемикалии......... 67/2

2107. Упатство за практикување на меди-
цина заснована на докази во спрове-
дувањето на рано скенирање (скри-
нинг) со пулсоксиметриј.................... 72/187

2325. Правилник за формата, содржината, 
начинот на водењето и објавувањето 
на регистарот на здравствени уста-
нови..................................................... 86/35

2330. Правилник за образецот на рецеп-
тот, како и начинот за препишување 
на лековите кои содржат супстанции 
и растенија класифицирани во листи-
те II и III.............................................. 87/6

2331. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за 
клиничките испитувања на лековите 
и содржината на документацијата...... 87/8

2332. Листи за изменување и дополнување 
на листите за класификација на суп-
станции и растенија во листите од 
меѓународните конвенции за опојни 
дроги и психотропни супстанции во
категорија на опојни дроги и психот-
ропни супстанции.............................. 87/8

2372. Правилник за образецот на бара-
њето, потребнaта документација и 
поблиските критериуми по однос на 
просторот, опремата и кадарот за до-
бивање на дозвола за производство 
на екстракти од коноп.......................... 90/19

2413. Правилник  за формата и содржина-
та на специјализантскиот дневник за 
дневните визити и начинот на него-
вото пополнување ................................  96/4

2414. Правилник за критериумите во од-
нос на просторните услови и матери-
јално-техничката и информатичката 
опрема на просториите за полагање 
на колоквиумите, интермедијалниот 
и специјалистичкиот испит .................  96/7

2463. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
тa на податоците што се водат во 
електронската листа нa закажани 
прегледи и интервенции за користе-
ње на здравствените услуги и начи-
нот на нејзиното водење.................... 99/46

2464. Правилник за содржината и форма-
та на Годишниот извештај за изрече-
ните мерки за утврдена дисциплин-
ска и материјална одговорност на 
здравствените работници односно 
здравствените соработници................ 99/47

2478. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за начинот 
на пропишување и издавање на леко-
ви на рецепт..........................................  101/4

2517. Правилник за формата и содржина-
та на мандатниот платен налог......... 102/41
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2518. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог..... 102/43

2524. Методологија за изразување на кри-
териумите за доделување на Лиценца
за вршење на здравствена дејност во
мрежата на здравствени установи во
бодови .................................................. 103/3

2574. Упатство за медицинското згрижу-
вање при дијагностика и лекување на
СДУТ (симптоми на долен уринарен
тракт) .................................................... 105/20

2756. Правилник за начинот на запишува-
ње во Регистарот на здравствените
работници ............................................ 112/9

2840. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за начинот
на известување на несаканите ефекти
за време на користењето на медицин-
ското помагало, видовите на реакци-
ите штo ги предизвикуваат, постапу-
вањето на здравствените работници и
добавувачите, како и начинот на ор-
ганизирање на системот за следење
на несаканите ефекти и реакциите од
медицинските помагала..................... 116/3

3216. Правилник за начинот и мерките на
управување со водите за капење, тех-
ничките критериуми и целите на ква-
литетот на водата за капење, како и
начинот и постапката за информира-
ње на јавноста за резултатите од мо-
ниторингот на водата за капење ()... 129/6

3704. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за делокру-
гот на работа на внатрешните орга-
низациони единици и минималниот
број извршители по внатрешни орга-
низациони единици во здравствените
установи.............................................. 166/4

4518. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за податоци-
те што се содржат на надворешното и
контактното пакување на лековите,
како и случаите кога може да се ко-
ристи налепница .................................. 202/29

4854. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за содржи-
ната на барањето, документацијата и
поблиските услови по однос на прос-
торот, опремата и кадарот за добива-
ње одобрение за производство на ле-
кови..................................................... 220/6

4855. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за поблиски-
те услови по однос на просторот, оп-
ремата и кадарот, документацијата за
запишување во Регистарот на правни
лица за промет на големо со ме-
дицински помагала............................ 220/6

МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

919. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за програма-
та за подготовување и полагање ис-
пит за директори, начинот на спрове-
дување на испитот, како и формата и 
содржината на уверението за поло-
жен испит за директор на јавно сред-
но училиште....................................... 33/14

1547. Правилник за организација, обука и 
начин на работа на училишните сооб-
раќајни единици................................. 58/43

1631. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и
постапката за прием на учениците во 
јавните ученички домови.................... 59/35

1917. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на формирање и 
работење на училишната комисија, 
тајноста на материјалот за екстерно 
проверување, начинот на проверува-
ње на тестовите од училишната ко-
мисија, како и формата и содржината 
на извештајот од екстерното прове-
рување на учениците во средните 
училишта............................................ 65/24

2170. Календар за изменување на Кален-
дарот за организација на учебната 
2015/2016 година во јавните средни 
училишта............................................. 77/8

2185. Календар за изменување на Кален-
дарот за организација на учебната 
2015/2016 година во јавните средни 
училишта............................................ 78/2

2373. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог....... 90/24

2575. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и начинот на 
водењето (во материјална и елек-
тронска форма) и содржина на ма-
тичната книга на запишани студенти 
и главната книга на дипломирани 
студенти ................................................  105/39

3223. Правилник за висината на надомес-
токот на трошоците во постапкатa за 
нострификација врз основа на 
направените реални трошоци .............  130/3

3224. Правилник за висината на надомес-
токот на трошоците во постапкатa за 
нострификација врз основа на 
направените реални трошоци .............  130/3

3225. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на прием на студентите во државните 
студентски домови ..............................  130/3
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3450. Правилник за образецот на пријава-
та за учество на јавен оглас за избор
и акредитација на програми за обуки
и понудувачи на услуги за професио-
нално усовршување на  воспитно-об-
разовниот кадар во основните и сред-
ните училишта во Република Маке-
донија.................................................. 144/9

3527. Календар за организација на учебна-
та 2016/2017 година во основните
училишта............................................ 154/7

3528. Календар за организација на учебна-
та 2016/2017 година во јавните сред-
ни училишта...................................... 154/8

3603. Правилник за изменување на пра-
вилникот за начинот на полагање и
оценување на резултатите на учени-
ците на испитите во државна матура
во гимназиското, стручното и сред-
ното уметничко образование ............. 159/57

3627. Правилник за образецот на барање-
то за сместување во студентски дом
и образецот на барањето за добивање
стипендија ............................................ 161/6

3836. Правилник за обрасците на барања-
та за доделување на средства за сти-
пендии за академски студии од втор
и трет циклус на студии, последип-
ломски студии, еднократни средства
за изработка на магистерски и док-
торски трудови, творечки дејности,
организација на научни собири, учес-
тво на домашни научни истражувачи
на меѓународни научни собири и об-
јавен научно-истражувачки труд....... 169/38

3884. Правилник  за образец на барањето
за нострификација и признавање на
свидетелство за основно образование
стекнато во странство и потребната
документација ..................................... 172/13

3885. Правилник  за образец на барањето
за нострификација и признавање на
свидетелство и диплома за средно
образование стекнати во странство и
потребната документација ................. 172/16

3977. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и
начинот на водењето (во материјална
и електронска форма) и содржина на
матичната книга на запишани сту-
денти и главната книга на дипломи-
рани студенти....................................... 176/42

4077. Правилник за образецот на барање-
то и потребната документација за из-
давање на акредитација на здружени-
ја на наставници за организирање на
натпревари на учениците во основ-
ните, односно средните училишта ..... 183/27

4189. Правилник за образецот на барање-
то за сместување во ученички дом и
образецот на барањето за доделување
стипендија, со потребната докумен-
тација.................................................. 189/38

4409. Правилник за образецот на барање-
то за доделување стипендија за уче-
ници во спортска академија ................  194/3

4652. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на водењето, формата и содржината 
на педагошката евиденција и доку-
ментација во средните училишта....... 207/59

4696. Правилник за начинот на верифика-
ција на установите и институциите 
за образование на возрасните............ 210/20

4697. Правилник за образецот на барање-
то со потребната документација за 
верификација за посебни програми за 
образование на возрасните  и за обра-
зецот на барањето за верификација 
на установите и институциите за об-
разование на возрасните со потребна-
та документација............................... 210/21

4856. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за образецот на барањето за 
сместување во студентски дом и об-
разецот на барањето за добивање 
стипендија........................................... 220/6

4857. Правилник за видот на студентските 
стипендии и начинот на доделување 
на студентските стипендии на сту-
денти кои студираат во странство....... 220/11

4975. Правилник за формата и содржина-
та на педагошката документација и 
евиденција во основното училиште, 
како и начинот на нивното водење..... 224/3

  

МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
299. Програма за финансирање на прог-

рамските активности на национални-
те инвалидски организации, нивните
здруженија и нивната асоцијација, на 
здруженија за борба против семејно-
то насилство и на Црвениот крст на 
Република Македонија од приходите 
од игри на среќа и од забавни игри во 
2016 година  .........................................  7/63

324. Објава за стапката на трошоците на 
живот за месец декември 2015 го-
дина..................................................... 7/87

395. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за организацијата, составот 
и начинот на работа на Комисијата за 
ревизија на наод, оцена и мислење за 
утврдување на инвалидност, односно 
неспособност за работа..................... 13/3
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396. Правилник за  изменување на Пра-
вилникот за начинот на утврдување
на  состојбата на приходите, имотот
и имотните права и потребната доку-
ментација за остварување на правото
на постојана парична помош, соста-
вот и начинот на работата на струч-
ната комисија и второстепената ко-
мисија, легитимацијата на стручните
лица, начинот на водење на еви-
денција на издадените наоди и фор-
мата и содржината на образецот за
давање на наод, оценка и мислење за
неспособноста за работа................... 13/3

397. Правилник за  изменување 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............ 13/4

550. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 18/10

671. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 23/74

672. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 23/79

839. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Специјален завод Де-
мир Капија ........................................... 30/96

840. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јануари
2016 година .......................................... 30/96

923. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог..... 34/2

1254. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог...... 48/26

1295. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец февруари
2016 година........................................ 51/12

2231. Објава за висината на минималната
плата во бруто износ за 2016 година.. 80/20

2232. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец март 2016
година ................................................... 80/20

2333. Правилник за формата и  содржина-
та на Уверението за положен стручен
испит за стручно лице за безбедност
при работа........................................... 87/9

2387. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за дополнување
на Статутот на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Прилеп.... 93/5

2475. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец април 2016
година.................................................. 100/23

2770. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец мај 2016
година ................................................... 113/7

2856. Правилник  за начинoт на издавање 
на мислење за исполнетост на усло-
вите за издавање на дозвола за прив-
ремен престој на странец заради ра-
бота .......................................................  117/20

3172. 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 за социјал-
ната заштита и заштита на децата ......  125/5

3332. Правилник за начинот на спроведу-
вање на полугодишното интервју и 
оценувањето на давателите на јавни 
услуги во јавните установи за соци-
јална заштита, како и образецот на 
извештајот за полугодишното интер-
вју и образецот за оценување .............  135/15

3360. Правилник за образецот на барање-
то и потребната документација за  ос-
тварување право на старосна пензија, 
семејна пензија, инвалидска пензија 
и паричен надоместок за телесно ош-
тетување ...............................................  139/35

3400. Објава за стапката на трошоците за 
живот и платите за месец јуни 2016 
година ...................................................  141/111

3530. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец јули 2016 
година.................................................. 154/11

3555. Решение за давање согласност на 
Статутарна одлука за дополнување 
на Статутот на ЈУ Завод за социјални 
дејности Скопје.................................. 157/3

3582. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата, 
содржината и начинот на водење на 
Централниот регистар на установи за 
деца, Регистарот на јавните установи 
за деца основани од општината и оп-
штината во Градот Скопје, регис-
тарoт на агенции за давање услуги за 
чување и нега на деца од предучи-
лишна возраст и Регистарот на фи-
зички лица кои самостојно вршат од-
редени работи од дејноста згрижува-
ње и воспитание на деца како профе-
сионална дејност................................. 158/11

3604. 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 .............................  159/57

3828. Правилник за начинот на спроведу-
вање на годишното интервју и оцену-
вањето како и формата и содржината 
на извештајот за годишното  интервју 
и на образецот за оценување на дава-
телите на јавни услуги во јавните ус-
танови за деца..................................... 168/34
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3865. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандар-
дите и нормативите за вршење на деј-
носта на установите за деца ............... 170/24

3886. Правилник за  оцена на видот и сте-
пенот на попреченост на лицата во
менталниот или телесниот развој ...... 172/19

4110. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец август 2016
година................................................. 184/11

4466. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за измени на Ста-
тутот на ЈУ Меѓуопштински центар
за социјална работа - Охрид ............... 198/7

4579. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец септември
2016 година .......................................... 205/24

4580. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец октомври
2016 година .......................................... 205/24

4795. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец ноември
2016 година .......................................... 217/24

  
МИНИСТЕРСТВО 

ЗА КУЛТУРА 
  

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

та на прекршочниот платен налог...... 34/10
932. Правилник за начинот на вршење на

ревизија на музејските предмети ....... 35/13
1427. Правилник за формата и содржина-

та на прекршочниот платен налог.... 54/25
1428. Правилник за формата и содржина-

та на прекршочниот платен налог.... 54/34
1429. Правилник за формата и содржина-

та на прекршочниот платен налог.... 54/39
1430. Правилник за формата и содржина-

та на прекршочниот платен налог.... 54/46
1431. Правилник за формата и содржина-

та на прекршочниот платен налог.... 54/54
1432. Правилник за формата и содржина-

та на прекршочниот платен налог.... 54/61
1433. Правилник за формата и содржина-

та на прекршочниот платен налог.... 54/66
1477. Програма за изградба на нови објек-

ти и за реконструкција, санација и
адаптација на постојните објекти што
ги користат националните установи
од областа на културата за 2016 го-
дина.................................................... 56/5

2171. Правилник за Програмата за полага-
ње на испитот за добивање конзерва-
торска лиценца.................................... 77/9

2209. Решение за давање дозвола за колек-
тивно управување............................... 79/85

2223. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за формата и
содржината на поканата за едукација,
начинот на спроведување на едука-
цијата и за начинот на водење еви-
денција за спроведената едукација.... 80/16

2224. Правилник за престанување на ва-
жењето  на Правилникот за формата 
и содржината на образецот на барање 
за почеток со работа на библиотека и 
за формата и содржината на образе-
цот на барање за донесување на ре-
шение за исполнување на посебните 
услови за почеток со работа на биб-
лиотеката ..............................................  80/16

2225. Правилник за престанување на ва-
жењето  на Правилникот за елемен-
тите што треба да бидат содржани во 
програмите и проектите од национа-
лен интерес во културата ....................  80/16

2226. Правилник за престанување на ва-
жењето  на Правилникот за формата 
и содржината на Образецот на бара-
ње за почеток со работа на кинотека 
и за формата и содржината на Обра-
зецот на барање за донесување на ре-
шение за исполнување на посебните 
услови за почеток со работа на кино-
теката ....................................................  80/16

2227. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за критериу-
мите за финансирање на програмите 
односно проектите по одделни деј-
ности во културата ..............................  80/17

2228. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за формата и 
содржината на образецот на барање 
за донесување на решение за испол-
нување на посебните услови за рабо-
та во вршењето одделна дејност од 
областа на културата и за формата и 
содржината на образецот на барање 
до министерот за култура за испол-
нување на посебните услови за ра-
бота .......................................................  80/17

2229. Правилник за престанување на ва-
жењето  на Правилникот за формата 
и содржината на образецот на барање 
за почеток со работа на музеј и за 
формата и содржината на образецот 
на барање за донесување на решение 
за исполнување на посебните услови 
за почеток со работа на музејот ..........  80/17

2334. Правилник за соодветноста на видот 
на образованието и описот на струч-
ните звања во областа на споменич-
ката дејност и непосредната заштита 
во дејностите за заштита на движно-
то културно наследство, програмата 
за полагање на стручниот испит, фор-
мата и содржината на обрасците на 
барањата за избор и реизбор во 
стручни звања, начинот на полагање 
на стручниот испит, начинот на 
вршење избор, односно реизбор во 
стручни звања и начинот на утврду-
вање на бодовите за избор и реизбор 
во стручни звања.................................. 87/11
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2374. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за изда-
вање дозвола за археолошки истра-
жувања................................................ 90/33

2375. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за изда-
вање одобрение за употреба на опре-
ма за детекција..................................... 90/35

2376. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за изда-
вање претходно заштитно-конзерва-
торско одобрение.............................. 90/37

2377. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за изда-
вање конзерваторско одобрение......... 90/39

2471. Правилник за формата и содржина-
та на Образецот на службената леги-
тимација на инспекторот за културно
наследство, начинот на нејзиното из-
давање и одземање и изгледот на зна-
кот на инспекциската служба во
Управата за заштита на културното
наследство.......................................... 100/14

2472. Правилник за формата и содржина-
та на конзерваторската лиценца........ 100/17

2657. Правилник за соодветноста на видот
на образованието и описот на струч-
ните звања во областа на библиотеч-
ната дејност, програмата за полагање
на стручниот испит, формата и сод-
ржината на обрасците на барањата за
избор и реизбор во стручни звања,
начинот на полагање на стручниот
испит, начинот  на вршење избор, од-
носно реизбор во стручни звања и на-
чинот на утврдување на бодовите за
избор, односно реизбор во стручните
звања .................................................... 108/31

2658. Правилник за соодветноста на видот
на образованието и описот на струч-
ните звања во дејноста за заштита на
аудиовизуелните добра, Програмата
за полагање на стручниот испит, фор-
мата и содржината на обрасците на
барањата за избор и реизбор во
стручни звања, начинот на полагање
на стручниот испит, начинот на
вршење избор, односно реизбор во
стручни звања и начинот на утврду-
вање на бодовите за избор, односно
реизбор во стручните звања ............... 108/42

2703. Правилник  за формата и содржина-
та на образецот на конзерваторското
мислење и за формата и содржината
на образецот на барањето за издава-
ње на конзерваторското мислење ...... 109/44

2841. Правилник за соодветноста на видот 
на образованието и описот на струч-
ните звања во областа на музејската 
дејност, Програмата за полагање на 
стручниот испит, формата и содржи-
ната на обрасците на барањата за из-
бор и реизбор во стручни звања, на-
чинот на полагање на стручниот ис-
пит, начинот на вршење избор, од-
носно реизбор во стручни звања и на-
чинот на утврдување на бодовите за 
избор, односно реизбор во стручните 
звања .....................................................  116/3

3226. Правилник за содржината, видот и 
форматот на материјалите кои се дос-
тавуваат до Кинотеката на Македо-
нија како задолжителен примерок .....  130/4

3263. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за изда-
вање на заштитно - конзерваторски 
услови ...................................................  132/20

4533. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на прекршочниот платен налог ..........  203/41

4659. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на образецот на службената легити-
мација на инспекторот за културно 
наследство, начинот на нејзиното из-
давање и одземање и изгледот на зна-
кот на инспекциската служба во 
Управата за заштита на културното 
наследство.......................................... 208/2

  
МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
  

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

та на мандатниот платен налог ...........  7/70
301. Правилник за формата и содржина-

та на прекршочниот платен налог ......  7/73
302. Правилник за формата и содржина-

та на мандатниот платен налог ...........  7/78
431. Правилник за формата и содржина-

та на образецот на легитимацијата на 
градежниот инспектор, начинот на 
нејзиното издавање и одземање и из-
гледот на знакот ...................................  14/14

551. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ......  18/15

552. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ......  18/20

764. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на барањето, потребната документа-
ција и образецот на Решението за из-
ведување на градбите односно поста-
вување на опремата за кои не е пот-
ребно одобрение за градење ...............  28/12



Страна 156           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2016 

784. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на постапување
на администраторот во информацис-
киот систем е-одобрение за градење.. 29/11

907. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот на стандарди и нормативи
за проектирање .................................... 32/8

933. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за стандарди и нормативи
за урбанистичко планирање ............... 35/15

1302. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистич-
ко-планска документација. ................. 52/24

1303. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржи-
ната, означувањето, начинот на за-
верката на проектите од страна на од-
говорните лица, како и начинот на
користење на електронските записи... 52/24

1485. Правилник за формата и содржина-
та на евидентниот лист за превоз на
патници, податоците кои ги содржи,
начинот на негово чување и водење .. 57/3

2057. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог..... 71/34

2253. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и
содржината на барањето, потребната
документација и образецот на Реше-
нието за изведување на градбите од-
носно поставување на опремата за
кои не е потребно одобрение за гра-
дење ...................................................... 82/3

2415. Правилник за формата и содржина-
та на  барањето за издавање на одоб-
рение за вршење на јавен превоз на
стока во  внатрешната, меѓудржавна-
та и меѓународната пловидба и пот-
ребната документација, како и фор-
мата и содржината на образецот на
одобрението ......................................... 96/7

2420. Правилник за формата и содржина-
та на  барањето за издавање на одоб-
рение за вршење на јавен превоз на
патници по внатрешните пловни па-
тишта во  внатрешната, меѓудржав-
ната и меѓународната пловидба и
потребната документација, како и
формата и содржината на образецот
на одобрението................................... 97/2

2421. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за изда-
вање на одобрение за поставување на
пливачки објект и потребната доку-
ментација, како и формата и содржи-
ната на образецот на одобрението за
поставување на пливачки објект......... 97/8

2422. Правилник за формата и содржина-
та на  барањето за добивање на одоб-
рение за локација за поставување на 
објект на водна површина и формата 
и содржината на одобрението за ло-
кација за поставување на објект на 
водна површина................................... 97/11

2465. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандарди 
и нормативи за урбанистичко плани-
рање.................................................... 99/55

2586. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за прв упис на чамец 
во регистарот на чамци и формата и 
содржината на барањето за упис на 
податоци за настанати промени на 
чамецот во регистарот на чамци ........  106/19

2600. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за изда-
вање на одобрение за организирање 
на одржување на спортски и други 
приредби на внатрешните води и 
потребната документација, како и 
формата и содржината на образецот 
на одобрението .....................................  107/7

2601. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за упис во регистарот 
на  бродови ...........................................  107/10

2602. Правилник за формата и содржина-
та на барањата за издавање и обнову-
вање на лиценците и овластувањата 
за изработување на урбанистички 
планови, формата и содржината на 
барањата за издавање и обновување 
на лиценците и овластувањата за ре-
визија на урбанистички планови и 
потребната документација................. 107/13

2603. Правилник за начинот за издавање, 
обновување и одземање на лиценци-
те и овластувањата, формата и сод-
ржината на образецот на лиценците и 
овластувањата, висината на надомес-
токот за издавање на лиценците и ов-
ластувањата, како и формата, сод-
ржината и начинот на водењето на 
регистрите........................................... 107/23

2767. Програма за полагање на стручен 
испит за проценувач од областа на 
недвижен имот .....................................  113/5

2786. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за стандарди и нормативи 
за проектирање .....................................  114/13

2857. Правилник  за сообраќајно-технич-
ките критериуми кои треба да ги ис-
полнуваат техничките средства за за-
бавување на сообраќајот на патиш-
тата ........................................................  117/21
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2858. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за посебните техничко-ек-
сплоатациони услови за возилата за
вршење на одделните видови на пре-
воз во патниот сообраќај и за форма-
та и содржината на потврдата за ис-
полнување на посебните техничко-
експолатациони услови ...................... 117/23

3298. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко плани-
рање ...................................................... 134/14

3436. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот за издавање, об-
новување и одземање на лиценците и
овластувањата, формата и содржина-
та на образецот на лиценците и ов-
ластувањата, висината на надоместо-
кот за издавање на лиценците и ов-
ластувањата, како и формата, сод-
ржината и начинот на водењето на
регистрите.......................................... 142/35

3914. План за распределба на меѓународ-
ните транспортни дозволи за 2017 го-
дина.................................................. 174/4

4001. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината
на прекршочниот платен налог........ 177/70

4013. Правилник за начинот и поблиските
услови за одобрување на возни редо-
ви за нови линии и за промена на
одобрени линии во меѓуопштинскиот
и меѓународниот превоз на патници,
издавање, продолжување и одземање
на дозволата за одобрена линија,
формата и содржината на образецот
на дозволата и на возниот ред............ 178/15

4078. Правилник за изменување на пра-
вилникот за формата и содржината
на образецот на одобрението за
вршење на превоз на опасни материи
во патниот сообраќај ........................... 183/31

4079. Правилник за формата и содржина-
та на проектот за дислокација на
енергетски објект и на решението за
одобрување на проектот за дислока-
ција на енергетски објект  .................. 183/34

4403. Правилник за степенот на уредува-
њето на градежното земјиште со об-
јекти на комуналната инфраструкту-
ра и начинот на утврдување на виси-
ната на трошоците за уредувањето во
зависност од степенот на уреденост... 193/4

4404. Правилник за начинот на поднесу-
вање на барањата за отуѓување, дава-
ње под долготраен и краткотраен за-
куп, давање на право на трајно ко-
ристење, пренесување на право на
сопственост и засновање на право на
стварна службеност на градежното
земјиште сопственост на Република
Македонија, како и начинот за под-
несување на пријави за учество на
јавно наддавање за отуѓување на гра-
дежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија............................ 193/6

4410. Правилник за формата и содржина-
та на записникот за спроведено јавно 
наддавање и известувањето за избор 
на најповолен понудувач ....................  194/5

4411. Правилник за формата, содржината, 
како и начинот на водење на региста-
рот на отуѓено и дадено под долгот-
раен закуп и краткотраен закуп на 
градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија ........................  194/8

4412. Правилник за формата и содржина-
та на овластувањето за управување 
со градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија, како и начи-
нот на водењето на евиденцијата на 
издадени овластувања .........................  194/9

4413. Правилник  за формата и содржина-
та на барањето за стекнување на пра-
вото на сопственост на градежно зем-
јиште кое се користи врз основа на 
договор за купопродажба склучен со 
поранешен сопственик пред повеќе 
од 20 години од денот на склучува-
њето на договорот ...............................  194/11

4417. Правилник за критериумите во од-
нос на просторните услови и матери-
јално - техничката и информатичката 
опрема на просториите за полагање 
на стручниот испит за стекнување на 
овластување за спроведување на по-
стапка за отуѓување и давање под за-
куп на градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија...........  195/11

4418. Правилник за начинот на бодирање 
на првиот и вториот дел од испитoт 
за стекнување на овластување за 
спроведување на постапка за отуѓу-
вање и давање под закуп на градежно 
земјиште сопственост на Република 
Македонија ...........................................  195/11

4717. Правилник за начинот, постапката и 
програмата за полагање на испитот 
за добивање на сертификат за профе-
сионална компетентност на возач за 
учество во меѓународен превоз на 
патници и стоки, формата и содржи-
ната на уверението за положен испит 
и на сертификатот.............................. 211/9

4718. Правилник за формата и содржина-
та на барањето и начинот на издава-
ње на мемориски картички .................  211/13

4762. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ......  214/22

4763. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ......  214/29

4770. Правилник за начинот, правилата и 
посебните услови за вршење на над-
зор на стручното оспособување на 
персоналот во воздухопловството и 
другиот стручен персонал, како и по-
себните услови кои треба да ги ис-
полнува лице за да врши работи на 
инспектор .............................................  215/3
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4771. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на над-
зор на заштитата на патничките пра-
ва во воздушен сообраќај, како и по-
себните услови кои треба да ги ис-
полнува лице за да врши работи на
инспектор ............................................. 215/5

4772. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот,
правилата и посебните услови за
вршење на надзор на аеродроми, ле-
талишта, терени и на давањето на ае-
родромски услуги и посебните усло-
ви кои треба да ги исполнува инспек-
торот ..................................................... 215/7

148. Исправка на Правилникот за форма-
та и содржината на прекршочниот
платен налог (објавен во „Службен
весник на Република Македонија“ бр.
201/15 од 16 ноември 2015 година)... 3/2

  
МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

899. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за постапката за добивање
А-интегрирана еколошка дозвола...... 31/88

1101. Правилник за висината на надомес-
токот врз основа на реално направе-
ни трошоци за полагање на првиот  и
вториот дел од стручниот испит за
оцена на влијание на проект врз жи-
вотната средина и за полагање на
првиот  и вториот  дел од стручниот
испит за оцена на плански документи
врз животната средина........................ 42/12

1102. Правилник за просторните услови
на материјално-техничката и инфор-
матичката опрема на просториите за
полагање на испитот за управител со
отпад ..................................................... 42/12

1103. Правилник за просторните услови
на материјално-техничката и инфор-
матичката опрема на просториите за
полагање на испитот за експерт за
оцена на влијание на проекти врз жи-
вотната средина и испитот за експерт
за стратегиска оцена на животната
средина ................................................. 42/13

1104. Правилник за висината на надомес-
токот врз основа на реално направе-
ни трошоци за полагање на првиот и
вториот дел од стручниот испит за
управител со отпад .............................. 42/13

1105. Правилник за начинот на бодирање
на првиот и вториот дел од испитот
за управител со отпад како и формата
и содржината на уверението .............. 42/14

1106. Правилник за начинот на бодирање 
на првиот и вториот дел од испитот 
за експерт за оцена на влијание на 
проекти врз животната средина и ис-
питот за експерт за стратегиска оцена 
на животната средина како и форма-
та и содржината на уверението ..........  42/16

1107. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за постапката за добивање 
на Б-интегрирана еколошка дозвола ..  42/19

1108. Програма за полагање на стручен
испит за стекнување на звање ек-
сперт за оцена на влијание на проек-
ти врз животната средина  ..................  42/19

1109. Програма за полагање на стручен 
испит за стекнување на звање ек-
сперт за стратегиска оцена на живот-
ната средина .........................................  42/24

1110. Програма за полагање на стручен 
испит за управител со отпад ...............  42/27

1224. Правилник за начинот на сигнализа-
ција и маркација, формата и содржи-
ната на сигнализација и маркација на 
планинските патеки........................... 47/10

1918. Решение за прогласување на Плата-
нови стебла (Platanus orientalis) - Мо-
родвис за природна реткост................ 65/24

1919. Правилник за формата и содржи-
ната, како и начинот на водење на 
Регистарот на планински патеки......... 65/25

1920. Правилник за формата и содржина-
та на елаборатот за воспоставување 
на планинска патека........................... 65/28

2058. Правилник за мерките и активнос-
тите за заштита на спелеолошкитe 
објекти ..................................................  71/39

2604. Правилник за извоз, увоз и транзит 
на отпад(*)............................................ 107/33

3367. Правилник за формата и содржина-
та на потврдата за регистрација во 
евиденцијата на производители како 
субјект кој самостојно обезбедува по-
стапување со отпадна опрема............ 140/3

4263. Правилник за формата и содржина-
та на потврдата за склучен договор за 
преземање на обврска за постапува-
ње со отпадна опрема која е основа 
за ослободување од плаќање на надо-
месток за управување со отпадна  оп-
рема.................................................... 190/87

  
МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО  
И АДМИНИСТРАЦИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

617. Правилник за формата и содржина-
та на образецот за годишна оцена за 
успешност на инспектор .....................  21/53
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618. Правилник за начинот на полагање-
то на испитот за инспектор, како и
формата и содржината на барањето
за полагање на испит и на лиценцата
за инспектор ........................................ 21/56

1817. Методологија за планирање на вра-
ботувањата во јавниот сектор соглас-
но со начелото за соодветна и пра-
вична застапеност, како и формата,
содржината и образецот на годишни-
от план за вработување и извештајот
за реализација на годишниот план за
вработување.......................................... 63/5

3505. Правилник за формата, содржината
и образецот на Привремена лиценца
за инспектор...................................... 150/2

3515. Правилник за начинот на сертифи-
цирање на информациските системи
кои ги користат органите за комуни-
кација по електронски пат, како и за
формата и содржината на сертифика-
тот за функционалност на информа-
циските системи.................................... 152/2

  
МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1486. Правилник за определување на поб-

лиските критериуми за висината на
средствата за менаџирање на проек-
тите за развој на планските региони
кои се одобрени за финансирање....... 57/5

3478. Правилник за начинот на водење и
формата и содржината на евиденци-
јата на развојните потенцијали на оп-
штините и планските региони, од
значење за регионалниот развој......... 146/10

  
УСТАВЕН СУД  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

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

лика Македонија, У.бр.33/2015 од 3
февруари 2016 година........................ 25/2

1282. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.201/2012 од 9
март 2016 година ................................. 50/5

1548. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.19/2016 од 16 
март 2016 година................................ 58/44

1549. Издвоено мислење од Уставниот суд 
на Република Македонија................... 58/49

1550. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.64/2014 од 16
март 2016 година................................. 58/53

1551. Издвоено мислење од Уставниот суд 
на Република Македонија................... 58/55

2110. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.90/2015 од 30 
март 2016 година................................. 73/3

2230. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.147/2014 од 13 
април 2016 година ...............................  80/18

2416. Решение од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 104/2016 од 
18 мај 2016 година ..............................  96/13

2525. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.114/2015 од 11 
мај 2016 година ...................................  103/4

2546. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.104/2016 од 25 
мај 2016 година................................... 104/9

2787. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.67/2015 од 11 
мај 2016 година ...................................  114/14

2788. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.125/2015 од 25 
мај 2016 година ...................................  114/16

3201. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.74/2014 од 29 
јуни 2016 ..............................................  127/18

3299. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.114/2014 од 29 
јуни 2016 година .................................  134/14

4112. Решение од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија.................................. 185/2

4405. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.2/2016 од 28 
септември 2016 година .......................  193/6

4419. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија .................................  195/11

4488. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.72/2016 од 29 
јуни 2016 година и 28 септември 2016 
година ...................................................  201/7

4489. Извоено мислење од Уставниот суд 
на Република Македонија ..................  201/9

4534. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.87/2016 од 31 
октомври 2016 година .........................  203/50

4719. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.87/2015 од 9 
ноември 2016 година ..........................  211/22

  
СУДСКИ СОВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
256. Одлука за избор на судии поротници 

на Апелационен суд Гостивар............ 6/67
257. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија................................... 6/67
303. Оглас од Судскиот совет на Републи-

ка Македонија .....................................  7/79
518. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Скопје 2 Скопје ........  16/16
519. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Виница ......................  16/16
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520. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Струга ........................ 16/17

521. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................. 16/17

522. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................. 16/17

523. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................. 16/17

524. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................. 16/18

920. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија ...................................... 33/14

967. Одлука за избор на претседател на 
Апелационен суд Битола .................... 37/67

968. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Охрид ............................. 37/67

969. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Кочани ............................ 37/67

1225. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Скопје 1 Скопје......... 47/19

1283. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Делчево ..................... 50/11

1284. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................. 50/11

1304. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................. 52/25

1941. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 66/16

1945. Оглас од Судски совет на Република 
Македонија........................................... 67/3

2059. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Гостивар......................... 71/40

2186. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија.................................. 78/2

2240. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Делчево...................... 81/5

2263. Одлука за избор на претседател на 
Судскиот совет на Република Маке-
донија................................................... 83/6

2264. Одлука за избор на заменик претсе-
дател на Судскиот совет на Република 
Македонија........................................... 83/7

2335. Решение за престанок на мандат на 
член на Судскиот совет на Република 
Македонија........................................... 87/31

2406. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија.................................. 95/2

2605. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................. 107/113

2606. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................. 107/113

2607. Оглас од Судски совет на Република 
Македонија........................................... 107/113

3190. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................. . 126/11

3241. Одлука за избор на претседател на 
Апелационен суд Гостивар................. 131/6

3242. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Кратово.......................... 131/6

3243. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Виница............................ 131/7

3244. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија.................................. 131/7

3245. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија.................................. 131/7

3368. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................  140/5

3369. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................  140/5

3370. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................  140/5

3837. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................  169/53

3838. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................  169/53

3839. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................  169/53

3840. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................  169/53

3841. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................  169/53

3842. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................  169/54

3887. Одлука за избор на судија на Осно-
вен суд Скопје 2 Скопје ......................  172/26

3888. Одлука за избор на судии на Основен 
суд Скопје 2 Скопје ............................  172/26

3889. Одлука за избор на судии на Основен 
суд Скопје 1 Скопје ............................  172/26

3890. Одлука за избор на судија на Осно-
вен суд Велес .......................................  172/26

3891. Одлука за избор на судија на Осно-
вен суд Струмица ................................  172/27

3892. Одлука за избор на судии на Апела-
ционен суд Скопје ...............................  172/27

3893. Одлука за избор на судиja на Апела-
ционен суд Битола ..............................  172/27

3894. Одлука за избор на судиja на Апела-
ционен суд Гостивар ...........................  172/27

3895. Одлука за избор на судии на Апела-
ционен суд Гостивар ...........................  172/28

3896. Одлука за избор на судиja на Апела-
ционен суд Штип ................................  172/28

3897. Одлука за избор на судиja на Апела-
ционен суд Штип ................................  172/28

3898. Одлука за избор на судиja на Упра-
вен суд ..................................................  172/28

3899. Одлука за избор на судии на Виш уп-
равен суд ..............................................  172/28

3900. Одлука за избор на судии на Врхов-
ниот суд на Република Македонија ...  172/29

3901. Одлука за избор на судија на Врхов-
ниот суд на Република Македонија ...  172/29

3917. Оглас од Судски совет на Република 
Македонија......................................... 174/8

4014. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................  178/27

4026. Решение за престанок на мандат на 
член на Судски совет на Република 
Македонија.......................................... 180/9
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4130. Одлука за избор на судија на Осно-
вен суд Скопје 2 Скопје ...................... 186/7

4131. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија ...................................... 186/7

4432. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.......................... 196/10

4566. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Велес .......................... 205/13

4567. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Струмица ................... 205/13

4568. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Штип .......................... 205/13

4569. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................. 205/14

4590. Правилник за поведување и утврду-
вање на трајно губење на способноста 
за вршење на судиска функција ......... 206/6

4764. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Прилеп ....................... 214/38

4890. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................. 221/11

  

ДРЖАВНА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

209. Одлука за именување на генерален 
секретар на Државната изборна коми-
сија ........................................................ 4/12

2268. Одлукa за формирање на Општински 
изборни комисии бр. 08-1304/1, доне-
сена на седница на Државната избор-
на комисија, одржана на 28 април 
2016 година......................................... 84/2

2343. Обрасци за спроведување на Пред-
времени избори за пратеници во Соб-
ранието на Република Македонија 
2016 година на македонски јазик, ма-
кедонски – албански јазик, македон-
ски – турски јазик, македонски – ал-
бански – српски јазик и македонски –
албански – ромски јазик....................... 88/2

2350. Одлука за изменување и дополнува-
ње на одлуките за формирање на Оп-
штинските изборни комисии.............. 89/6

2383. Одлука за изменување и дополнува-
ње на одлуките за формирање на Оп-
штинските изборни комисии................ 92/4

2407. Листа за предлагање на кандидати за 
избор на пратеници во Собранието на 
Република Македонија од Државната 
изборна комисија................................. 95/3

4420. Обрасци од Државната изборна ко-
мисија ................................................... 195/12

4467. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуките за формирање на оп-
штинските изборни комисии .............. 198/7

4490. Одлука за изменување и дополнува-
ње на одлуките за формирање на оп-
штинските изборни комисии..............  201/12

4519. Обрасци бр. 16, 16гс, 21 и 21 гс од 
Државната изборна комисија .............  202/30

4535. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуките за формирање на оп-
штинските изборни комисии..............  203/51

4544. Одлука за изменување и дополнува-
ње на одлуките за формирање на оп-
штинските изборни комисии............... 204/2

4657. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуките за формирање на Оп-
штинските изборни комисии............... 207/75

4710. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуките за формирање на 
општинските Изборни комисии.......... 210/35

4765. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуките за формирање на оп-
штинските изборни комисии..............  214/38

  
ДРЖАВЕН ЗАВОД  
ЗА СТАТИСТИКА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

214. Објава за движењето на индексот на 
трошоците на животот во Република 
Македонија.......................................... 4/20

215. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Македо-
нија за месец декември 2015 година... 4/20

776. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македо-
нија...................................................... 28/56

1229. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Македо-
нија за месец февруари 2016 година... 47/40

2118. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Македо-
нија за месец март 2016 година......... 73/44

2380. Објава за Движењето на индексот на 
цените на мало во Република Македо-
нија за месец април 2016 година......... 90/48

2704. Oбјава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Македо-
нија за месец мај 2016 година .............  109/48

3206. Објава за движењето на индексот на 
трошоците на животот во Република 
Македонија ...........................................  127/32

3207. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Македо-
нија за месец јуни 2016 година ...........  127/32

3509. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Македо-
нија за месец јули 2016 година........... 150/16

3907. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Македо-
нија за месец август 2016 година .......  172/39

4162. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Македо-
нија за месец септември 2016 година.. 188/63
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4543. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Македо-
нија за месец октомври 2016 година . 203/63

4787. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Македо-
нија за месец ноември 2016 година ... 216/24

  
ГЛАВЕН ДРЖАВЕН  

РЕВИЗОР 
  

Рег. бр.  Бр./стр. 
381. Правилник за формата и образецот 

за оценување на  овластените држав-
ни ревизори и државни ревизори....... 11/4

  
KOМИСИЈА ЗА ХАРТИИ  

ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр. 

12. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 1/8

13. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 1/8

14. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 1/8

210. Решение за издавање дозвола за по-
нуди за преземање ............................... 4/12

211. Правилник за начинот на потврдува-
ње на прифаќањето или одбивањето 
на налог за тргување со хартии од 
вредност ............................................... 4/13

212. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
та и начинот за водење на книгата на 
налози ................................................... 4/18

486. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на инвестиционен советник ...... 15/46

487. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 15/47

488. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер ............................. 15/47

489. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер ............................. 15/47

515. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .. 16/14

516. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .. 16/15

517. Решение  од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .. 16/15

563. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 19/4

765. Решение за обновување на дозволата 
за работење на брокер ......................... 28/12

766. Решение за обновување на дозволата 
за работење на брокер ......................... 28/12

767. Решение за обновување на дозволата 
за работење на брокер ......................... 28/13

768. Решение за обновување на дозволата 
за работење на брокер ......................... 28/13

769. Решение за обновување на дозволата 
за работење на брокер .........................  28/13

770. Решение за обновување на дозволата 
за работење на брокер .........................  28/13

771. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на барањето за одобрува-
ње на приватна понуда на хартии од 
вредност  ...............................................  28/14

772. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржина на соопштението за издава-
ње на хартии од вредност по пат на 
приватна понуда  .................................  28/14

773. Правилник за измени и дополнува-
ње на Правилникот за начинот и ус-
ловите за обука и полагање на посе-
бен стручен испит за работење со 
хартии од вредност ..............................  28/15

774. Правилник за измени и дополнува-
ње на Правилникот за начинот и ус-
ловите за обука и полагање на посе-
бен стручен испит за инвестиционо 
советување ...........................................  28/16

1088. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија ...  41/31

1089. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија ...  41/31

1211. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда ..  46/16

1271. Решение за бришење на акционерско 
друштво од Регистарот на акционер-
ски друштва со посебни обврски за 
известување........................................ 49/29

1289. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер .............................  51/2

1290. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер .............................  51/2

1305. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 52/25

1306. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 52/25

1307. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 52/26

1308. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 52/26

1309. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 52/26

1310. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 52/27

1311. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 52/27

1312. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 52/27

1313. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 52/28

1314. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 52/28
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1315. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 52/28

1487. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .. 57/7

1488. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на инвестиционен советник ...... 57/7

1489. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на инвестиционен советник ...... 57/7

1490. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за дополни-
телните информации кои треба да ги
содржи барањето за издавање на доз-
вола за работење на брокерска куќа .. 57/7

1818. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда... 63/24

1921. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 65/32

1922. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер............................ 65/32

1923. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 65/32

1924. Решение за обновување на дозвола за 
работење на инвестиционен советник. 65/32

1925. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер............................ 65/33

1926. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на инвестиционен советник....... 65/33

1927. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 65/33

1928. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 65/34

2241. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност ............................................. 81/5

2242. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност ............................................. 81/6

2243. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност ............................................. 81/6

2244. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност ............................................. 81/6

2245. Решение за бришење на Акционер-
ско од Регистарот на Акционерски 
друштва со посебни обврски за извес-
тување................................................. 81/6

2254. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност ............................................... 82/4

2587. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 106/24

2588. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на инвестиционен советник ...... 106/24

2589. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 106/24

2590. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 106/24

2608. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
та и начинот на водење на книгата на 
налози ................................................... 107/113

2609. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
условите за обука и полагање на по-
себен стручен испит за работење со 
хартии од вредност ..............................  107/113

2610. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
условите за обука и полагање на по-
себен стручен испит за инвестиционо 
советување ...........................................  107/115

3139. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 122/29

3140. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер............................. 122/29

3141. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.. 122/30

3142. Правилник за измена на Правилни-
кот за критериумот за рангирање на 
субдепозитарна банка на инвестицис-
ки фонд............................................... 122/30

3246. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни должнички 
хартии од вредност по пат на јавна 
понуда-прва емисија на обврзници..... 131/7

3247. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
та и начинот на водење на книгата на 
налози.................................................. 131/8

3248. Правилник за формата и содржината 
на барањето за добивање дозвола за 
преземање........................................... 131/8

3249. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
постапката за давање на согласност за 
именување на директор на берза......... 131/14

3250. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
постапката на давање согласност за 
именување директор на овластено 
правно лице за вршење услуги со хар-
тии од вредност.................................. 131/15

3251. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начиниот 
и постапката за давање на согласност 
за именување на директор на депози-
тар за хартии од вредност.................... 131/16

3252. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
постапката и потребната документа-
ција за добивање дозвола за работе-
ње на друштво за управување со ин-
вестициски фондови.......................... 131/17

3479. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 146/14

3480. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 146/14

3481. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на инвестиционен советник....... 146/14

3482. Решение за обновување на дозвола за 
работење на инвестиционен советник. 146/14
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3483. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 146/15

3484. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на инвестиционен советник....... 146/15

3485. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда... 146/15

3610. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер ............................. 160/7

3611. Решение за давање одобрение за
измени на Проспектот за издавање на
долгорочни должнички хартии од
вредност по пат на јавна понуда -
прва емисија на обврзници ................. 160/7

4034. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер ............................. 182/3

4035. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер ............................. 182/3

4036. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на брокер ..................................... 182/3

4037. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 182/4

4038. Правилник за измена на Правилни-
кот за критериумот за рангирање на 
субдепозитарна банка на инвестицис-
ки фонд ................................................ 182/4

4039. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на барањето за одобрува-
ње на приватна понуда на хартии од 
вредност ............................................... 182/4

4040. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за докумен-
тите што ги доставува издавачот на 
хартии од вредност при поднесување 
на барањето за одобрение за јавна по-
нуда на хартии од вредност ................ 182/5

4041. Правилник за формата и содржината 
на барањето за давање согласност на
статутот на инвестицискиот фонд и
неговите измени и дополнувања ........ 182/5

4042. Правилник за формата и содржината 
на барањето за добивање согласност 
на статутот на друштво за управува-
ње со инвестициски фондови и него-
вите измени и дополнувања ............... 182/7

4043. Правилник за формата и содржината 
на барањето за одобрување на прос-
пектот на инвестицискиот фонд и за
секоја измена и дополнување на прос-
пектот ................................................... 182/10

4044. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот, постапката и
потребната документација за добива-
ње на дозвола за основање на под-
ружница на странско друштво за уп-
равување со инвестициски фондови 
во Република Македонија .................. 182/13

4045. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за потребна-
та документација за добивање соглас-
ност за стекнување на квалификувано 
учество во друштвото за управување 
со инвестициски фондови .................. 182/13

4046. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за потребна 
документација која се приложува ка-
ко доказ за исполнување на условите 
за именување на членови на Управни-
от одбор односно извршни членови 
на одборот на директори на друштво 
за управување со инвестициски фон-
дови .......................................................  182/14

4047. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за постапката 
за обновување на дозволата за рабо-
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4048. Правилник за формата, содржината 
на барањето и потребната документа-
ција за добивање на дозвола за рабо-
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4050. Правилник за изменување и допол-
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4492. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија ...  201/13
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работење на брокер............................ 210/29
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работата на депозитарот и корисни-
ците на неговите услуги -  Пречистен
текст1 .....................................................  82/21
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на вложувања од странство .................  200/5

4482. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот и условите за пое-
динечно известување за кредитите зе-
мени од нерезиденти ...........................  200/8

4483. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот и условите за пое-
динечно известување за кредитите 
одобрени на нерезиденти ....................  200/11



Страна 166           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2016 

4484. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот и постапката на из-
вестување за состојбата и промените 
на вложувањата на резидентите во 
хартии од вредност на странските фи-
нансиски пазари .................................. 200/16

4739. Исправка........................................... 213/4
4520. Одлука за пуштање во оптек на 

книжни пари во апоени од 200 и 2000 
денари .................................................. 202/72

4521. Одлука за пуштање во оптек на 
книжни пари во апоен од 1000 денари 202/72

4522. Одлука за издавање и за основните 
белези на кованите пари во апоен од 
2 денари ............................................... 202/72

4523. Одлука за повлекување од оптек на 
книжните пари во апоен од 5.000 де-
нари ...................................................... 202/73

4524. Одлука за укинување на Одлуката за 
методологијата за утврдување нето-
должник на банка ................................ 202/73

4737. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели.......................... 213/3

4738. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели............. 213/4

4789. Одлука за издавање комплет ковани 
пари за колекционерски цели ............. 217/2

4790. Одлука за пуштање во оптек комплет 
ковани пари за колекционерски цели.. 217/3

4796. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за методологијата за 
утврдување на адекватноста на капи-
талот.................................................... 218/2

4797. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за задолжителната 
резерва................................................... 218/12

4798. Одлука за пресметување и плаќање 
камата на депозитите на органите на 
државната управа кај Народната бан-
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159. Решение за ставање во примена на 
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161. Решение за ставање во примена на 
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базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  10/3
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695. Решение за ставање во примена на 
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производи од млеко од говеда, како и 
нуспроизводи од говеда и диви пре-
живари во Република Македонија од 
Република Србија ................................ 141/104

3391. Решение за забрана на увоз и транзит 
на говедско месо и месо од диви пре-
живари, производи и преработки од 
говедско месо и месо од диви прежи-
вари, млеко и производи од млеко од 
говеда, како и нуспроизводи од гове-
да и диви преживари во Република 
Македонија од Република Црна Гора.. 141/104

3506. Список на ветеринарно - медицински 
препарати за кои е дадено одобрение 
за ставање во промет.......................... 150/4

3628. Решение за изменување на Реше-
нието за зголемено ниво на официјал-
ни контроли на храна за животни и 
храна од неживотинско потекло при 
увоз во Република Македонија .......... 161/15

3629. Правилник за мерки за сузбивање и
искоренување на авијарна инфлуен-
ца(*) ...................................................... 161/20

3698. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за забрана на увоз и
транзит на говедско месо и месо од 
диви преживари, производи и прера-
ботки од говедско месо и месо од ди-
ви преживари, млеко и производи од 
млеко од говеда, како и нуспроизводи 
од говеда и диви преживари во Ре-
публика Македонија од Република 
Косово.................................................. 164/2

3706. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за забрана на увоз и
транзит на говеда и диви преживари, 
семе и ембриони од говеда, говедско 
месо и месо од диви преживари, про-
изводи и преработки од говедско ме-
со и месо од диви преживари, млеко и 
производи од млеко од говеда, како и 
нуспроизводи од говеда и диви пре-
живари во Република Македонија од
Република Србија............................... 166/11

3778. Решение за забрана на увоз и транзит 
на домашни и диви свињи, семе, јајца 
и ембриони од свињи, свинско месо, 
производи и подготовки од свинско 
месо, други производи кои содржат 
свинско месо, како и нуспроизводи 
од свињи во Република Македонија 
од Република Полска.......................... 167/30

3843. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живи животни, семе, јајца и ем-
бриони заради заштита од внесување 
на вирусот на син јазик во Република 
Македонија ...........................................  169/54

3844. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живи животни, семе, јајца и ем-
бриони заради заштита од внесување 
на вирусот на син јазик во Република 
Македонија ...........................................  169/54

4051. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за забрана на увоз и 
транзит на говеда и диви преживари, 
семе и ембриони од говеда, говедско 
месо и месо од диви преживари, про-
изводи и преработки од говедско ме-
со и месо од диви преживари, млеко и 
производи од млеко од говеда, како и 
нуспроизводи од говеда и диви пре-
живари во Република Македонија од 
Република Србија ................................  182/23

4460. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за посебните барања за без-
бедност и хигиена и начинот и поста-
пката на вршење на службените кон-
троли на млекото и млечните произ-
води(*) ..................................................  197/15

4526. Решение за изменување на Решение-
то за задолжително лабораториско 
испитување на производи од аквакул-
тура со потекло од Индија кои се на-
менети за исхрана на луѓе при увоз во 
Република Македонија ........................  202/83

4549. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живина и диви птици, како и про-
изводи и нуспроизводи од живина и 
диви птици по потекло од Унгарија... 204/10

4570. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живина и диви птици, како и про-
изводи и нуспроизводи од живина и 
диви птици по потекло од Полска ......  205/14

4571. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живина и диви птици, како и про-
изводи и нуспроизводи од живина и 
диви птици по потекло од Германија .  205/14

4591. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живина и диви птици, како и про-
изводи и нуспроизводи од живина и 
диви птици по потекло од Хрватска ..  206/7

4661. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз и транзит на жи-
вина и диви птици, како и производи 
и нуспроизводи од живина и диви 
птици по потекло од Унгарија............ 208/5

4662. Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и про-
изводи и нуспроизводи од живина и 
диви птици по потекло од Австрија... 208/5
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4663. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живина и диви птици, како и про-
изводи и нуспроизводи од живина и 
диви птици по потекло од Данска....... 208/5

4664. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живина и диви птици, како и про-
изводи и нуспроизводи од живина и 
диви птици по потекло од Израел...... 208/6

4665. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живина и диви птици, како и про-
изводи и нуспроизводи од живина и 
диви птици по потекло од Холандија.. 208/6

4666. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живина и диви птици, како и про-
изводи и нуспроизводи од живина и 
диви птици по потекло од Шведска... 208/6

4699. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз и транзит на жи-
вина и диви птици, како и производи 
и нуспроизводи од живина и диви 
птици по потекло од Германија.......... 210/27

4700. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живина и диви птици, како и про-
изводи и нуспроизводи од живина и 
диви птици по потекло од Швајца-
рија....................................................... 210/27

4766. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живина и диви птици, како и про-
изводи и нуспроизводи од живина и 
диви птици по потекло од Украина ... 214/39

4767. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живина и диви птици, како и про-
изводи и нуспроизводи од живина и 
диви птици по потекло од Романија .. 214/39

4785. Решение за преземање на безбеднос-
ни мерки при увоз и транзит на до-
машни и диви свињи, семе, јајца и
ембриони од свињи, свинско месо,
производи и подготовки од свинско 
месо, други производи кои  содржат 
свинско месо, како и нуспроизводи 
од свињи заради заштита од внесува-
ње на вирусот на африканска свинска 
чума во Република Македонија(*)....... 216/6

4786. Решение за забрана на увоз и транзит 
на говеда и диви преживари, семе,
јајце клетки и ембриони од говеда и 
диви преживари, кожи и подкожја  ка-
ко и одредени нуспроизводи од говеда 
и диви преживари во Република Маке-
донија од Република Бугарија, Репуб-
лика Грција и Република Хрват-
ска(*)..................................................... 216/19

4792. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за забрана на увоз и
транзит на говедско месо и месо од 
диви преживари, производи и прера-
ботки од говедско месо и месо од ди-
ви преживари, млеко и производи од 
млеко од говеда, како и нуспроизводи 
од говеда и диви преживари во Ре-
публика Македонија од Република 
Косово................................................. 217/4

4811. Решение за задолжително лаборато-
риско испитување на радионикулиди 
во пратки со храна за исхрана на луѓе 
и пратки со храна за исхрана на жи-
вотни кои потекнуваат или се испора-
чани од Јапонија а кои се наменети за 
увоз во Република Македонија (*)....... 219/10

4922. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живина и диви птици, како и про-
изводи и нуспроизводи од живина и 
диви птици по потекло од Бугарија.... 222/24

4977. Годишна наредба за извршување на 
ветеринарните мерки и контроли за 
заштита на јавното здравство од кон-
таминенти или резидуи кои се прене-
суваат од животни или производи од 
животинско потекло во 2017 година... 224/127

4978. Годишна нареба за здравствена заш-
тита на животните во 2017 година....... 224/147

4979. Решение за утврдување на посебни 
услови за увоз на прехранбени произ-
води кои содржат или се состојат од 
листови од бетел (Piper betle) од Ин-
дија (*)................................................. 224/169

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
354. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за стручно оспособување, 
дозволи и овластувања на персоналот 
кој врши работи во врска со утврду-
вање на условите на летот и со поста-
пките за подготвување на летот 
(FLIGHT DISPATCHER) .....................  9/23

2378. Правилник за изменување и допол-
нување на правилникот за формата, 
содржината и начинот на водење на 
регистарот на персоналот во возду-
хопловството и другиот стручен пер-
сонал................................................... 90/41

2384. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот на 
вршење на јавен воздушен превоз ка-
ко и посебните услови во однос на 
потребниот персонал, воздухопло-
вите, опремата и другите посебни ус-
лови неопходни за безбедно и уредно 
работење.............................................. 92/5

3537. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за стручно оспособување на 
друг стручен персонал....................... 155/14

3845. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за посебните услови, начи-
нот и правилата за организирање на 
натпревари ............................................  169/54

3846. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за услови и 
начин на организирање на воздухоп-
ловни манифестации ...........................  169/55
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3870. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за стручно оспособување, 
проверки, дозволите и овластувањата 
на пилотите на ултралесните летала 
(микролесните) и моторизираните 
крила .................................................... 170/42

3871. Правилник  за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
правилата на летање со ултралесните 
летала (микролесните) и моторизира-
ните крила ............................................ 170/42

3903. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на користење, 
одржување и контролирање на пов-
ршините за маневрирање, платфор-
мите, објектите, инсталациите, уреди-
те и опремата на аеродромот.............. 172/33

3915. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на одржување и 
техничка контрола на одржувањето 
на воздухоплов, мотор, елиса, падоб-
ран и опрема на воздухоплов, изра-
ботка на техничко-технолошка доку-
ментација за одржувањето и посебни-
те услови во однос на потребниот 
персонал, опремата и другите посеб-
ни услови неопходни за безбедно и 
уредно работење, како и формата, 
содржината, евиденцијата и начинот 
на издавање, продолжување, обнову-
вање и промена на уверението за ис-
полнување на условите за одржување 
на воздухоплови.................................. 174/6

3916. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за посебните услови за про-
ектирање и градба на воздухоплов и 
измена на воздухоплов, мотор, елиса 
и опрема на воздухоплов, техничка 
контрола на градбата и изработка на 
техничко-технолошка документација, 
испитување за оцена на сообразност и 
начинот и постапката за утврдување 
на пловидбеност, како и формата, 
содржината, евиденцијата и начинот 
на издавање, продолжување, обнову-
вање и промена на уверенијата за 
градба, за тип, пловидбеност, бучава 
и емисија на гасови............................. 174/7

4793. Правилник за начинот и правилата 
на летање со крила за слободно ле-
тање ...................................................... 217/11

4794. Правилник за градба, утврдување на 
пловидбеност и одржување на крила-
та за слободно летање ......................... 217/15

4803. Правилник за формата и содржината 
на прекршочниот платен налог........... 218/33

АГЕНЦИЈА  
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

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

за утврдување на релевантни пазари 
што се подлежни на претходна регу-
лација ....................................................  13/4

1873. Правилник за уредување на усло-
вите, начинот и  постапката за давање 
под закуп на  слободен деловен прос-
тор  по пат на јавно наддавање, кој е 
во сопственост на Агенцијата за елек-
тронски комуникации........................ 64/34

2172. Одлука од Агенцијата за електрон-
ски комуникации на Република Маке-
донија...................................................... 77/12

2173. Правилник за уредување на усло-
вите, начинот и постапката за давање 
под закуп на слободен деловен прос-
тор по пат на јавно наддавање, кој е 
во сопственост на Агенцијата за елек-
тронски комуникации......................... 77/13

2255. Одлука за изменување на Одлуката 
за утврдување на релевантни пазари 
што се подлежни на претходна регу-
лација ....................................................  82/5

2402. Правилник за содржината и инфор-
мациите што треба да бидат објавени 
во референтната понуда за пристап до 
јавни мобилни комуникациски мрежи 
и услуги............................................... 94/8

2410. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот на 
полагање на радиоаматерски испит, 
радиоаматерски класи, технички пара-
метри и други услови за употреба на 
радиоаматерски станици и опрема.... 95/17

3221. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
та и информациите што треба да би-
дат објавени во референтната понуда 
за интерконекција............................... 129/19

3350. План за намена на радиофреквенциски-
те опсези во Република Македонија...... 138/2

3536. Решение за поништување на службе-
ни легитимации.................................... 155/13

3868. Одлука од Агенцијата за електронски 
комуникации ........................................  170/25

3869. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот на 
изградба на јавните електронски ко-
муникациски мрежи и придружни 
средства ................................................  170/26

4536. Одлука за распишување на јавен тен-
дер  за избор на даватели на универ-
зална услуга .........................................  203/52
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4572. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за утврдува-
ње на формата и содржината на бара-
њето за доделување на броеви и серии 
на броеви, податоците што се прило-
жуваат кон барањето како и начинот 
и постапката за доделување на броеви 
и серии на броеви од планот за нуме-
рација .................................................... 205/15

4573. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за преносливост на броеви . 205/16

  
АГЕНЦИЈА  
ЗА ПОШТИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

901. Одлука за определување на вредност 
на поенот за пресметување на годиш-
ниот надоместок за 2016 година ........ 31/88

3143. Правилник за видовите на финан-
сиски податоци и информации пов-
рзани со обезбедувањето на поштен-
ските услуги и начинот на нивното 
доставување до Агенцијата................. 122/31

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО  
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2724. Правилник - Измена и дополнување 

на Правилникот за презентирање по-
нуди за проектирани идни пензии ..... 110/54

2725. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за членство во задол-
жителен пензиски фонд ...................... 110/59

2726. Правилник за измена на Правилни-
кот за начинот на членство во добро-
волен пензиски фонд .......................... 110/59

2727. Правилник за агенти на пензиски 
друштва ................................................ 110/59

3253. Правилник за измена на  Правилни-
кот за начинот и постапката за избор 
на член на управен одбор и на надзо-
рен одбор на пензиско друштво.......... 131/18

3705. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за начинот и поста-
пката на маркетинг на пензиски фон-
дови...................................................... 166/4

4114. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за членство во задол-
жителен пензиски фонд........................ 185/2

4190. Исправка............................................ 189/57
  

АГЕНЦИЈА  
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

382. Решение за престанок на дозволата за 
вршење осигурително брокерски ра-
боти...................................................... 11/8

383. Решение за издавање дозвола за 
вршење работи на застапување во 
осигурувањето..................................... 11/8

641. Решение за издавање дозвола за 
вршење на осигурително брокерски 
работи ...................................................  22/11

642. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за статистич-
ките осигурителни стандарди на 
друштвата за осигурување и/или рео-
сигурување...........................................  22/11

643. Тарифник за изменување и дополну-
вање на Тарифникот за содржината и 
висината на надоместоците и давач-
ките што ги наплатува Агенцијата за 
супервизија на осигурување и роко-
вите за уплата .......................................  22/24

1723. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на финансиските извеш-
таи и детална содржина на годишни-
от извештај за работењето на друш-
твата за осигурување и/или реосигу-
рување.................................................. 61/21

1724. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за видовите и 
описот на ставки што ќе се земат 
предвид при пресметка на капиталот 
на друштво за осигурување и/или ре-
осигурување......................................... 61/21

1725. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за видови и 
карактеристики на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви и сред-
ствата кои ја покриваат математичка-
та резерва, како и детално пласирање 
и ограничување на тие вложувања и 
нивно вреднување................................ 61/22

1726. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за методот за 
вреднување на ставките од билансот 
на состојба и изготвување на делов-
ните биланси........................................ 61/22

1727. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на дополнителните фи-
нансиски извештаи на друштвата за 
осигурување и/или реосигурување...... 61/22

1728. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
та на извештаите кои друштвата за 
застапување во осигурување, осигу-
рително брокерските друштва и бан-
ките ги поднесуваат до Агенцијата за 
супервизија на осигурување и крајни 
рокови и начини на поднесување на 
истите................................................... 61/23

1729. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за методот за 
пресметка на коефициентот на лик-
видност и минималната ликвидност.... 61/24
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1730. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за пресметка 
на потребното ниво на маргина на 
солвентност на друштвата за осигуру-
вање и/или реосигурување.................. 61/24

2379. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за соодвет-
носта на реосигурителното покритие, 
методот за пресметка на износот на 
максимално покритие на друштвото 
за осигурување во табелата за макси-
мално покритиe и методот за пресме-
тување на максимална можна штета... 90/41

2417. Решение за издавање дозвола за 
вршење осигурително брокерски ра-
боти ...................................................... 96/15

3166. Решение за издавање на дозвола за 
работа како овластен актуар................ 124/8

4537. Решение за издавање дозвола за 
вршење на осигурително брокерски 
работи ................................................... 203/58

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
150. Тарифник за висината на надоместо-

ците за организирање, координирање 
и спроведување постапки на селекци-
ја за вработени во јавниот сектор кои
немаат статус на административни 
службеници .......................................... 3/2

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ 

РАЗВОЈ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
4002. Правилник за начинот на спроведу-

вање на субвенционирање на каматни 
стапки во земјоделството и руралниот 
развој................................................... 177/71

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

625. Одлука за објавување на јавен кон-
курс за доделување дозвола за радио 
емитување на програмски сервис ...... 21/62

700. Одлука за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на Трговското 
радиодифузно друштво ТВ ЕМИ ДО-
ОЕЛ Радовиш...................................... 25/5

1212. Одлука за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на Радиоди-
фузно друштво СКАЈ НЕТ Манчев 
ДОО Скопје .......................................... 46/16

1213. Одлука за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на Трговското
радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИ-
ЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.
Мала Речица, Тетово........................... 46/18

1214. Одлука за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на Трговското
радиодифузно друштво ТВ АМАЗОН 
ДООЕЛ Скопје...................................... 46/20

1215. Одлука за одземање на дозволата за 
радио емитување на Трговското ради-
одифузно друштво Радио Мерлин 
ДООЕЛ Дебар .....................................  46/22

1436. Одлука за поништување на Одлуката 
за одземање на дозвола за телевизико 
емитување........................................... 54/74

2659. Правилник за утврдување на локаци-
ите до кои операторите на јавни елек-
тронски комуникациски мрежи кои 
реемитуваат програмски сервиси и 
давателите на аудиовизуелни медиум-
ски услуги по барање се должни да го 
испорачаат својот сигнал....................  108/51

2757. Одлука за доделување дозвола за ра-
дио емитување на програмски сервис, 
музичко-говорно радио од општ фор-
мат, на локално ниво, на подрачјето 
на Општина Гостивар .........................  112/10

3202. Одлука за одземање на дозволата за 
радио емитување на Трговското ради-
одифузно друштво РАДИО ОХРИД 
ДОО Охрид ..........................................  127/22

3203. Одлука за одземање на дозволата за 
радио емитување на Друштвото за ра-
дио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ 
Струга ..................................................  127/25

3507. Одлука за именување членови на 
Привремената комисија за следење на 
медиумското претставување................ 150/14

3777. Исправка............................................ 167/29
3776. Одлука за именување член на Прив-

ремена комисија за следење на меди-
умско претставување.......................... 167/29

3902. Одлука за објавување на јавен кон-
курс за доделување дозвола за радио 
емитување на програмски сервис на 
локално ниво....................................... 172/29

4976. Одлука за престанок на мандатот на 
Привремената комисија за следење на 
медиумското претставување................ 224/126

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА
  

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

та на поканата за едукација, начинот 
на спроведување на едукацијата, ка-
ко и начинот на водење на евиденци-
ја за спроведената едукација ...............  17/48
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1258. Правилник за формата и содржи-
ната, како и начинот на издавањето и 
одземањето на легитимацијата........... 48/33

2403. Правилник за поблиските услови за 
начинот на пропишување и издавање 
или продавање на лековите............... 94/11

2473. Правилник за начинот за известува-
ње на несаканите ефекти за време на 
користењето на медицинското сред-
ство, видовите на реакциите што ги 
предизвикуваат, постапувањето на 
здравствените работници и добавува-
чите, како и начинот на организира-
ње на системот за следење на несака-
ните ефекти и реакциите од ме-
дицинските средства.......................... 100/19

3333. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог ..... 135/30

3389. Правилник за формата и содржина-
та на гаранцијата за увезен лек .......... 141/101

4433. Правилник за податоците што се
содржат на надворешното и контак-
тното пакување на лековите, како и 
случаите кога може да се користи на-
лепница............................................... 196/11

4791. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за надомес-
тоците и висината на трошоците што 
се плаќаат во постапките што се во-
дат согласно Законот за лековите и 
медицинските средства ....................... 217/3

4860. Правилник за содржината на бара-
њето, документацијата и поблиските 
услови по однос на просторот, опре-
мата и кадарот за добивање одобре-
ние за производство на лекови.......... 220/12

4861. Правилник за поблиските услови по 
однос на просторот, опремата и када-
рот, документацијата за запишување 
во Регистарот на правни лица за про-
мет на големо со медицински сред-
ства..................................................... 220/16

  

СОВЕТ  
НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
230. Оглас од Совет на јавните обвините-

ли на Република Македонија.............. 5/44
674. Одлука од Совет на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  23/87
675. Одлука за избор на Основен јавен об-

винител на Основното Јавно обвини-
телство Штип  .....................................  23/88

785. Оглас од Советот на Јавните обвини-
тели на Република Македонија........... 29/11

1090. Одлука зa проширување на система-
тизацијата на бројот на јавни обвини-
тели во Јавното обвинителство на Ре-
публика Македонија за три јавни об-
винители  ..............................................  41/31

1091. Оглас од Советот на Јавните обвини-
тели на Република Македонија ..........  41/32

1118. Одлука од Советот на Јавните обви-
нители на Република Македонија ......  42/45

1478. Одлука за избор на јавни обвинители 
во Основното јавно обвинителство 
Скопје, Основното јавно обвинител-
ство Гостивар и Основното јавно об-
винителство Битола.............................. 56/8

1479. Оглас за избор на еден јавен обвини-
тел во Основното јавно обвинителство 
Скопје.................................................... 56/8

1634. Одлука зa  проширување на система-
тизацијата на бројот на јавни обвини-
тели во Вишото јавно обвинителство 
Гостивар за еден јавен обвинител....... 59/39

1635. Оглас од Совет на јавните обвините-
ли на Република Македонија............... 59/39

2174. Оглас од Совет на јавните обвините-
ли на Република Македонија............... 77/15

2265. Одлука за избор на основен јавен об-
винител на Основното јавно обвини-
телство Тетово...................................... 83/7

2266. Одлука за избор на  јавен обвинител 
во Основното јавно обвинителство 
Скопје.................................................... 83/7

2267. Одлука од Совет на јавните обвини-
тели на Република Македонија............ 83/7

2411. Оглас од Совет на јавните обвините-
ли на Република Македонија................ 95/19

2435. Оглас од Советот на Јавните обвини-
тели на Република Македонија .......... .. 98/8

2576. Одлука за избор на јавен обвинител 
за времено упатување во друго јавно 
обвинителство најмногу до 6 (шест) 
месеци ...................................................  105/39

2577. Одлука за избор на јавен обвинител 
за времено упатување во друго јавно 
обвинителство најмногу до 6 (шест) 
месеци ...................................................  105/40

2578. Одлука за избор на јавен обвинител 
за времено упатување во друго јавно 
обвинителство најмногу до  6 (шест) 
месеци ...................................................  105/40

2842. Одлука за избор на  три јавни  обви-
нители  во Јавното обвинителство на 
Република Македонија, два јавни об-
винители во Вишото јавно обвинител-
ство Скопје и еден јавен обвинител  во 
Вишото јавно обвинителство Штип.... 116/12

2913. Оглас од Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија ..........  118/28

3144. Одлука од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија...... 122/53
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3145. Одлука од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија...... 122/53

3146. Одлука од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија...... 122/53

3147. Одлука од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија...... 122/54

3148. Одлука од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија...... 122/54

3149. Одлука од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија...... 122/55

3150. Одлука од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија...... 122/55

3151. Одлука од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија...... 122/55

3162. Одлука за избор на јавен обвинител 
за времено упатување во друго јавно 
обвинителство најмногу до  6 (шест)
месеци ..................................................  123/128

3282. Оглас од Совет на јавните обвините-
ли на Република Македонија .............  133/7

3341. Одлука од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија........ 137/37

3342. Оглас од Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија............ 137/37

4015. Одлука за избор на претседател на 
Советот на јавните обвинители на Ре-
публика Македонија............................ 178/27

4016. Одлука за избор на заменик претседа-
тел на Советот на јавните обвинители 
на Република Македонија................... 178/27

4083. Одлука од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија .....  183/43

4084. Одлука на Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија .....  183/43

4085. Одлука на Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија .....  183/43

4086. Одлука за престанок на функцијата 
јавен обвинител ...................................  183/43

4087. Одлука за избор на виш јавен  обви-
нител на Вишото јавно  обвинител-
ство Скопје и основен јавен обвини-
тел на Основното јавно обвинителство 
Свети Николе ......................................  183/44

4191. Оглас од Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија .......... .. 189/60

  

СОВЕТ  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И 

ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА 

СУДИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
4195. Деловник за работа  на Советот за ут-

врдување на факти и покренување на 
постапка за утврдување одговорност 
за судија ...............................................  189/62

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
15. Одлука за издавање на Лиценца за 

вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија.......... 1/9

16. Oдлука за издавање на Лиценца за 
вршење на енергетска дејност снабду-
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4923. Одлука за менување на Oдлуката за 
издавање на лиценца за вршење на 
енергетска  дејност снабдување со 
природен гас на тарифни потрошува-
чи приклучени на системот за дистри-
буција на природен гас....................... 222/24

4924. Одлука за менување на Oдлуката за 
издавање на лиценца за вршење на 
енергетска  дејност снабдување со 
природен гас на тарифни потрошува-
чи приклучени на системот за дистри-
буција на природен гас....................... 222/26

4925. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Oдлуката за издавање на ли-
ценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на природен гас..... 222/28

4926. Одлука за престанување на  важење 
на Одлуката за издавање на лиценца 
за вршење на енергетска дејност уп-
равување со системoт за дистрибуци-
ја на природен гас............................... 222/29

4927. Одлука за менување на Oдлуката за 
издавање на лиценца за вршење на 
енергетска  дејност снабдување со 
природен гас на тарифни потрошува-
чи приклучени на системот за дистри-
буција на природен гас....................... 222/30
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4983. Одлука за одобрување на регулиран 
максимален приход и тарифа за врше-
ње на дејностите за пренос  и управу-
вање со системот за пренос на приро-
ден гас за 2017 година и годишен 
приход по составни елементи за 
вршење на дејностите пренос и упра-
вување со системот за пренос на при-
роден гас за регулиран период 2017-
2021 година на АД ГА-МА Скопје...... 225/4

4984. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност снабду-
вање со природен гас......................... 225/4

4985. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност снабду-
вање со природен гас......................... 225/5

4986. Одлука за одобрување на регулиран 
приход и тарифа за вршење на дејнос-
тa дистрибуција на природен гас на
Дирекцијата за технолошки индус-
триски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје 
за регулиран период 2017-2021 го-
дина..................................................... 225/7

4987. Одлука за одобрување на регулирана 
тарифа за вршење на регулираната 
дејност дистрибуција на природен гас 
за потрошувачите приклучени на сис-
темот за дистрибуција на природен 
гас на Јавното претпријатие за енер-
гетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“-
Струмица............................................. 225/7

4988. Одлука за одобрување на регулирана 
тарифа за вршење на регулираната 
дејност дистрибуција на природен гас 
за потрошувачите приклучени на сис-
темот за дистрибуција на природен 
гас на Јавното претпријатие за из-
градба на инфраструктурни објекти 
„КУМАНОВО-ГАС“, Куманово........ 225/8

  

ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА  

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
17. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за работа на 
Одборот за доделување на наградата 
„Гоце Делчев“ ..................................... 1/16

2184. Одлука за доделување на наградата 
„Гоце Делчев“ за 2016 година, за осо-
бено значајни остварувања од инте-
рес за Република Македонија во об-
ласта на науката.................................. 78/2

ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДА „МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ‐ЈАСМИН“
  

Рег. бр.  Бр./стр.
4779. Одлука за доделување на државната 

награда „Мито Хаџи Василев - Јас-
мин“ во 2016 година за остварувања 
во областа на публицистиката и нови-
нарството од интерес на Република 
Македонија ...........................................  215/15

  

ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
3264. Одлука за доделување на државната 

награда „Мајка Тереза" во 2016 го-
дина, за особено значајни остварува-
ња од интерес на државата во областа 
на хуманоста и човечката солидар-
ност и за поттикнување, унапредува-
ње на меѓусебното разбирање и развој 
на соработката како меѓу народите, 
така и меѓу припадниците на различ-
ните заедници, култури и вери ...........  132/22

  

ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
3832. Одлука за доделување на државната 

награда „8 Септември“ во 2016 го-
дина, за животно дело  за исклучите-
лен придонес во развојот на спортот, 
афирмацијата и промоцијата на Ре-
публика Македонија на меѓународен 
план и признание на спортисти, тре-
нери и спортски работници за оства-
рувања во областа на спортот........... 168/48

  

ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
4019. Одлука за доделување на Државната 

награда „11 Октомври“ во 2016 го-
дина, за највисоко признание  за жи-
вотно дело во областа на науката, 
уметноста, стопанството и во другите 
дејности од јавен интерес на Републи-
ка Македонија...................................... 178/31
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ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДА „23 ОКТОМВРИ“ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
4113. Одлука за доделување на државната

награда „23 Октомври“ во 2016 годи-
на за долгогодишни остварувања во
областа на науката, културата, обра-
зованието, заштитата на државните
интереси и промоција на државните
приоритети, вредности и културно-
историското наследство на Република
Македонија............................................. 185/2

  
ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  
НАГРАДА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

4709. Одлука за доделување на државната
награда „Св. Климент Охридски" во
2016  година за највисоко признание
за долгогодишни остварувања во об-
ласта на воспитанието, образовани-
ето, културата,  уметноста,  здрав-
ството, заштитата и унапредувањето
на човековата околина и во социјал-
ната дејност од јавен интерес на Ре-
публика Македонија........................... 210/34

  
КОЛЕКТИВНИ 
ДОГОВОРИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

162. Анекс за изменување и дополнување 
на Колективниот договор за здрав-
ствената дејност на Република Маке-
донија................................................. 3/5

164. Колективен договор за вработените 
од земјоделството и прехранбената 
индустрија (Пречистен текст)........... 3/7

1228. Колективен договор за енергетика.. 47/29
2162. Анекс за изменување и дополнување 

на Колективниот договор за здрав-
ствената дејност на Република Маке-
донија ................................................... 75/23

3347. Колективен договор за вработените 
од тутунското стопанство (Пречис-
тен текст) ............................................. 137/41

3349. Анекс за изменување и дополнување 
на Колективниот договор за здрав-
ствената дејност на Република Маке-
донија ................................................... 137/63

4003. Колективен договор за изменување 
на Колективниот договор на Минис-
терството за внатрешни работи........ 177/72

4461. Колективен  договор за изменување 
и дополнување на Колективниот до-
говор на Министерството за внат-
решни работи ....................................... 197/16

СПОГОДБИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

163. Спогодба  за утврдување на најнис-
ката основна плата (пресметковна 
вредност за единица коефициент) за 
најнизок степен на сложеност во деј-
ностите земјоделство и прехранбена 
индустрија.......................................... 3/6

3346. Спогодба за продолжување на ко-
лективниот договор за  вработените 
од тутунското стопанство ...................  137/41

3348. Спогодба за дополнување на Спо-
годбата за утврдување на најниската 
плата за најнизок степен на сложе-
ност и за начинот на пресметување и 
исплата на платите во здравствената 
дејност ..................................................  137/63

3508. Спогодба за изменување и дополну-
вање на Општиот колективен дого-
вор за приватниот сектор од областа 
на стопанството.................................. 150/15

  
ФОНД  

ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1130. Висината на пензиските основици

на осигурениците односно лицата 
кои не оствариле плата односно на-
доместок на плата по 1 јануари 1970 
година за пензии остварени во 2016 
година ...................................................  44/3

1131. Валоризационите коефициенти за 
пресметување на платите од пора-
нешните години за утврдување на 
пензиска основа на ниво на платите 
од 2015 година, за пензиите остварен 
и во 2016 година ..................................  44/3

3230. Решение од Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Маке-
донија ....................................................  130/5

  

ФОНД  
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
304. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за критериу-
мите за склучување договори и по-
стапка за остварување на правото и 
начинот на плаќање на здравствените 
услуги за биомедицинско потпомо-
гнато оплодување во здравствените 
установи кои вршат специјалистичко -
консултативна здравствена заштита.......... 7/79
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305. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на плаќањето на здравствените услу-
ги во примарна здравствена заштита 7/79

306. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на плаќање на здравствените услуги 
во примарната стоматолошка здрав-
ствена заштита..................................... 7/80

1092. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за критериу-
мите за склучување на договори, ут-
врдување на постапка за определува-
ње на месечниот износ на средствата 
и начинот на плаќање на здравстве-
ните услуги на здравствените устано-
ви кои вршат обезбедување на осигу-
рените лица со лекови на рецепт од
Листата на лекови кои паѓаат на то-
вар на Фондот во примарна здрав-
ствена заштита..................................... 41/32

1093. Годишен план на приходи и расхо-
ди за финансирање на јавните здрав-
ствени установи за остварување на 
правата од здравственото осигурува-
ње за 2016 година ................................ 41/33

1291. Правилник за начинот на плаќањето 
на здравствените услуги во примар-
ната стоматолошка здравствена заш-
тита (Пречистен текст)........................ 51/2

1292. Правилник за критериумите за 
склучување договори, утврдување на 
постапка за определување на месеч-
ниот износ на средства  и начинот на 
плаќање на здравствените услуги  на 
здравствените установи кои вршат 
обезбедување на осигурените лица 
со лекови на рецепт од Листата на 
лекови кои паѓаат на товар на Фон-
дот во примарна здравствена заштита 
(Пречистен текст) ................................ 51/4

1293. Правилник за начинот на корис-
тење, пристап, издавање, чување и 
заштита на податоците од информа-
циониот систем на ФЗОМ достапни 
на веб-порталот (Пречистен текст)..... 51/6

1324. Правилник за утврдување на начин 
и методологија за утврдување на це-
ни на ортопедски и други помагала 
(Пречистен текст) ................................ 52/39

2259. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на картичката за здрав-
ствено осигурување и за начинот на 
нејзиното издавање, водење, корис-
тење и доказот за платен придонес за 
задолжително здравствено осигуру-
вање ...................................................... 82/24

2260. Правилник за составот, надлежнос-
та и начинот на работа на лекарските 
комисии на Фондот за здравствено 
осигурување на Mакедонија ...............  82/26

2351. Правилник за критериумите за 
склучување договори и постапка за 
остварување на правото и начинот на 
плаќање на здравствените услуги за 
биомедицинско потпомогнато опло-
дување во здравствените установи 
кои вршат специјалистичко-консул-
тативна здравствена заштита (Пре-
чистен текст)...................................... 89/8

2591. Одлука за изменување и дополнува-
ње  на Одлуката  за утврдување  на 
референтни цени на лекови кои се на 
Листата на лекови кои паѓаат на то-
вар на Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија .........................  106/25

2611. Одлука за изменување на Одлуката 
за утврдување на референтни цени 
во болничката здравствена заштита 
за акутни случаи ..................................  107/116

2612. Одлука за дополнување на Одлуката 
за утврдување на референтни цени за 
пакети на завршени здравствени ус-
луги од болничката здравствена заш-
тита од областа на кардиологија ........  107/117

2613. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за утврдување на ре-
ферентна цена за пакети за завршени 
здравствени услуги од болничката 
здравствена заштита од областа на 
пластичната и реконструктивната хи-
рургија ..................................................  107/117

2843. Исправка........................................... 116/12
2614. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за утврдување на ре-
ферентни цени за пакетите на зав-
ршени епизоди на лекување за спе-
цијалистичко – консултативна здрав-
ствена заштита – амбулантски.......... 107/118

2615. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за утврдување на ре-
ферентни цени на пакети на заврше-
ни епизоди на лекување за специја-
листичко – консултативна стомато-
лошка здравствена заштита на специ-
фични и комплексни случаи ...............  107/119

2616. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на користење на 
здравствени услуги на осигурените 
лица во странство ................................  107/120

3152. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на картичката за здрав-
ствено осигурување и за начинот на 
нејзиното издавање, водење, корис-
тење и доказот за платен придонес за 
задолжително здравствено осигуру-
вање..................................................... 122/56
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3153. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на плаќањето на 
здравствените услуги во примарна 
здравствена заштита.......................... 122/57

3363. Одлука за изменување на  Одлуката 
за утврдување на обрасците предви-
дени во Правилникот за начинот на 
користење на здравствени услуги на 
осигурените лица во странство .......... 139/45

3364. Одлука за изменување на  Одлуката 
за утврдување на обрасците предви-
дени во Правилникот за содржината 
и начинот на остварување на правата 
и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување ................... 139/50

3563. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за критериу-
мите за склучување на договори,  ут-
врдување на постапка за определува-
ње на месечниот износ на средствата 
и начинот на плаќање на здравстве-
ните услуги на здравствените устано-
ви кои вршат обезбедување на осигу-
рените лица  со лекови на рецепт од
листата на лекови кои паѓаат на то-
вар на Фондот во примарната здрав-
ствена заштита................................... 157/7

3585. Одлука за изменување на  Одлуката 
за утврдување на обрасците предви-
дени во Правилникот за начинот на 
користење на здравствени услуги на 
осигурените лица во странство.......... 158/47

3586. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на користење на здравствени услуги 
на осигурените лица вo странство..... 158/50

3587. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за индикациите за оствару-
вање на право на ортопедски и други 
помагала.............................................. 158/51

3779. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за утврдување на ре-
ферентни цени на ортопедски и дру-
ги помагала за кои осигурените лица 
можат да остварат право на товар на 
Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија.................................... 167/30

4148. Правилник за изменување на пра-
вилникот за содржината и начинот 
на остварувањето на правата и об-
врските од задолжителното здрав-
ствено осигурување ............................ 187/7

  
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
2179. Решение од Комора на извршители 

на Република Македонија.................. 77/19
3564. Решение од Комора на извршители 

на Република Македонија.................. 157/7

4780. Решение од Комората на извршите-
ли на Република Македонија ..............  215/16

  
АДВОКАТСКА КОМОРА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
2769. Одлука за измена и дополнување на 

Статутот на Адвокатска комора на
Република Македонија ........................  113/6

3154. Одлука  за измена на Тарифата за 
награда и надоместок на трошоците 
за работа на адвокатите..................... 122/58

3189. Тарифа за награда и надоместок на 
трошоците за работа на адвокатите ...  126/9

  
НОТАРСКА КОМОРА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
3538. Решение од Нотарска комора на Ре-

публика Македонија за почеток со 
работа................................................ 155/15

3847. Решение од Нотарската комора на 
Република Македонија ........................  169/55

4806. Решение од Нотарската комора на 
Република Македонија...................... 218/43

  
ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
2213. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за спроведу-
вање на стручен надзор над работата 
на здравствените работници и здрав-
ствените установи од областа на фар-
мацијата.............................................. 79/95

2214. Статутарна одлука за измена и до-
полнување на Статутот на Фар-
мацевтската комора на Македонија... 79/95

  
ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
4434. Статут на Занаетчиска комора на 

Република Македонија ....................... 196/39
  

ДИРЕКЦИЈА  
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  

РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
370. Тарифник на основачот на ТИРЗ 

„Скопје 1“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Скопје 1“ .............................................  10/19
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371. Тарифник за надоместоци за изврше-
ни услуги на корисник на Технолошка 
индустриска развојна зона .................  10/20

372. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Скопје 2“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Скопје 2“ ............................................  10/21

373. Правила за условите за користење на 
Технолошко индустриската  развојна 
зона „Скопје 1” ....................................  10/22

374. Правила за условите за користење на 
Технолошко индустриската  развојна 
зона „Скопје 2” ....................................  10/25

1875. Правила за условите за користење на 
Технолошко-индустриската  развојна 
зона „Струга“....................................... 64/38

1876. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Струга“ на надоместоци за извршени 
услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Струга“................................................. 64/41

1877. Правила за условите за користење на 
Технолошко-индустриската  развојна 
зона „Кичево“....................................... 64/42

1878. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Кичево“ на надоместоци за извршени 
услуги кон корисниците на ТИРЗ „Ки-
чево“..................................................... 64/46

1879. Правила за условите за користење на 
Технолошко-индустриската  развојна 
зона „Штип“.......................................... 64/47

1880. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Штип“ на надоместоци за извршени 
услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Штип“................................................. 64/50

1881. Правила за условите за користење на 
Технолошко-индустриската  развојна 
зона „Виница“....................................... 64/51

1882. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Виница“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Виница“............................................... 64/54

1883. Правила за условите за користење на 
Технолошко-индустриската  развојна 
зона „Прилеп“...................................... 64/55

1884. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Прилеп“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Прилеп“................................................ 64/58

1885. Правила за условите за користење на 
Технолошко-индустриската  развојна 
зона „Делчево“....................................... 64/59

1886. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Делчево“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Делчево“.......................................... 64/62

1887. Правила за условите за користење на 
Технолошко-индустриската  развојна 
зона „Струмица“..................................... 64/63

1888. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Струмица“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на 
ТИРЗ „Струмица“................................. 64/66

1889. Правила за условите за користење на 
Технолошко-индустриската  развојна 
зона „Гевгелија“ 64/67

1890. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Гевгелија“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на 
ТИРЗ „Гевгелија“.................................. 64/70

1891. Правила за условите за користење на 
Технолошко-индустриската  развојна 
зона „Радовиш“..................................... 64/71

1892. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Ра-
довиш“ на надоместоци за извршени 
услуги кон корисниците на ТИРЗ „Ра-
довиш“.................................................. 64/74

1893. Правила за условите за користење на 
Технолошко-индустриската  развојна 
зона „Берово“.......................................... 64/75

1894. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Бе-
рово“ на надоместоци за извршени ус-
луги кон корисниците на ТИРЗ „Бе-
рово“..................................................... 64/78

  

ДИРЕКЦИЈА 
ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
4029. Правилник за висината на трошоци-

те за издавање на дозволи и лиценци.. 180/10
  

ДИРЕКЦИЈА 
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
1294. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот на водење на 
евиденцијата за изградените засол-
ништа и другите заштитни објекти.... 51/12

2859. Правилник  за формата и содржината 
на образецот на легитимацијата на 
професионалните пожарникари од те-
риторијалните противпожарни еди-
ници, начинот на нејзиното издавање 
и начинот на водењето на евиденција 
за издадените легитимации ................  117/23

  
ДИРЕКЦИЈА 

ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
1094. Правилник за начинот на водење на 

единствена евиденција на прекршо-
ците, изречените санкции и донесени-
те одлуки во прекршочна постапка, 
како и начинот на пристап до инфор-
мации кои се содржани во евиденци-
јата ........................................................  41/36

4653. Правилник за начинот на вршење на 
инспекцискиот надзор......................... 207/63
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ДИРЕКЦИЈА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ 

ИНФОРМАЦИИ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
4669. Правилник за формата и содржината 

на обрасците на безбедносните пра-
шалници и на безбедносните сертифи-
кати....................................................... 208/8

  
УНИВЕРЗИТЕТ  

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
2180. Програма за полагање стручен испит 

за туристички водич............................ 77/19
2181. Програма за полагање стручен испит 

за туристички придружник.................. 77/21
2182. Програма за полагање стручен испит 

за раководител на туристичка агенција 77/22
  

KOМИСИЈА  
ЗА ЗАШТИТА ОД КОНКУРЕНЦИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

307. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренција .......................................  7/81

308. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата ....................................  7/81

309. Решение од Комсија за заштита на 
конкуренцијата  ...................................  7/81

310. Решение од Комисја за заштита на 
конкуренцијата ....................................  7/82

311. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата ....................................  7/82

312. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата ....................................  7/82

313. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренција .......................................  7/83

314. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренција .......................................  7/83

315. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата ....................................  7/83

316. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата ....................................  7/84

317. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата ....................................  7/84

318. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата ....................................  7/85

319. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата ....................................  7/85

320. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата ....................................  7/86

321. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата ....................................  7/86

322. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата ....................................  7/86

323. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата ....................................  7/87

2187. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата ................................... 78/3

2188. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата.................................... 78/3

2189. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата.................................... 78/4

2190. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата..................................... 78/4

2191. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата.................................... 78/5

2192. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата.................................... 78/6

2193. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата..................................... 78/7

2194. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата..................................... 78/8

2195. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата..................................... 78/8

2196. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата.................................... 78/9

2197. Решение од Комсија за заштита на 
конкуренцијата .................................... 78/10

2198. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата..................................... 78/13

2199. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата..................................... 78/14

2200. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата..................................... 78/14

2201. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата..................................... 78/15

2202. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата...................................... 78/15

4812. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 219/18

4813. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата...................................... 219/19

4814. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/20

4815. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/21

4816. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата.................................... 219/22

4817. Решение од Комисјата за заштита на 
конкуренцијата.................................... 219/23

4818. Решение од Комисјата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/23

4819. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата.................................... 219/24

4820. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата.................................... 219/24

4821. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата.................................... 219/25

4822.Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата................................... 219/25

4823.Решение од Комисјата за заштита на 
конкуренцијата.................................... 219/26

4824.Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата..................................... 219/26

4825.Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата.................................... 219/27
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4826.Решение од Комисјата за заштита на 
конкуренцијата.................................... 219/27

4827.Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата................................... 219/27

4828. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата.................................... 219/28

4829. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/28

4830. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/28

4831. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/33

4832. Решение од Комисјата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/33

4833. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/34

4834. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/34

4835. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата.................................... 219/35

4836. Решение на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата...................................... 219/35

4837. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/36

4838. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/36

4839. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/36

4840. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/37

4841. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/37

4842. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата..................................... 219/38

  
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА“ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

355. Одлука за утврдување на цената на 
годишната претплата на службеното 
гласило „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ за 2016 година............. 9/23

356. Одлука за утврдување на цената на 
годишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 
2016 година.......................................... 9/24

4133. Одлука за дополнување на Одлуката 
за утврдување на цената за објавување 
на огласи, акти и неважечки документи 
во службеното гласило „Службен вес-
ник на Република Македонија“........... 186/8

4149. Исправка............................................. 187/8
4578. Одлука за дополнување на Одлуката 

за утврдување на цената за објавување 
на огласи, акти и неважечки документи 
во службеното гласило „Службен вес-
ник на Република Македонија“............ 205/23

4711. Одлука за утврдување на цената на 
годишната претплата на службеното 
гласило „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ за 2017 година........... 210/35

4712. Одлука за утврдување на цената на 
годишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 
2017 година.......................................... 210/36

  

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ 

- КИЧЕВО 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
213. 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... 4/19

790. Одлука за започнување на постапка 
за доделување на Договор за вос-
поставување на Јавно приватно пар-
тнерство за проектирање, финанси-
рање, изградба, стопанисување и пре-
нос на капацитети за флаширање на 
вода за комерцијални потреби............ 29/23

2183. Одлука за поништување на поста-
пката за доделување на Договор за 
воспоставување на јавно приватно 
партнерство за проектирање, финан-
сирање, изградба, стопанисување и 
пренос на две мали хидроцентрали на 
регионалниот водоснабдителен сис-
тем ,,Студенчица“ – Кичево............... 77/23

3491. 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... 146/19
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Рег.бр.  Бр./стр.
938. Правилник за измени и дополнување 

на Правилникот за распределба на ав-
торските надоместоци......................... 36/8
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Рег.бр.  Бр./стр.
4268. Правилник за распределба на автор-

ските надоместоци.............................. 190/101
  

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
691. Договор за воспоставување меѓуоп-

штинска соработка помеѓу општина 
Радовиш и општина Кривогаштани... 24/15

1186. Договор за воспоставување меѓуоп-
штинска соработка .............................. 45/23

1272. Договор помеѓу Општините Битола и 
Могила................................................ 49/32

1733. Договор меѓу Општина Град Скопје 
и Општина Карпош............................... 61/28

2115. Договор помеѓу Општина Велес и 
Општина Петровец.............................. 73/40

3906. Договор за меѓуопштинска соработка 172/39
4435. Договор склучен помеѓу Општина 

Велес и Општина Росоман................ 196/39
4527. Договор за меѓуопштинска соработка 202/83

  

МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА  
ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА МАРнет 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

375. Одлука за укинување на Правилник за 
арбитражна постапка при Македонска 
академска истражувачка мрежа МАР-
нет.......................................................... 10/28

376. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за организација-
та и управувањето со врвниот маке-
донски .МК домен и врвниот македон-
ски .МКД домен.................................... 10/28

  

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА  
МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО 

ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
2341. Одлука за донесување на Мрежни 

правила за изменување и дополнување 
на Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија......................... 87/39

2342. Мрежни правила за изменување и до-
полнување на мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија... 87/40

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕГРИЈА И УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ 

СИСТЕМ-ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
„МЕПСО“ СКОПЈЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
4428. Правила за доделување на прекугра-

нични преносни капацитети ...............  195/26
  

АKЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА 

ВОЗДУХОЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА  
М-НАВ АД СКОПЈЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

4843. Статут на Акционерско друштво во 
државна сопственост за вршење на деј-
носта давање услуги на воздухопловна-
та навигација (Пречистен текст)........ 219/38

  

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
2116. Правилник за формата и содржината

на барањето за добивање на соглас-
ност за вршење на научни геолошки
истражувања......................................... 73/41

2117. Правилник за формата и содржината
на барањето за вршење на стручна
оцена (ревизија) на геолошка доку-
ментација.............................................. 73/43

2532. Тарифник за утврдување на висината
на надоместоците за вршење на струч-
на оцена (ревизија) на геолошка доку-
ментација од геолошките истражува-
ња за утврдување на геолошките, хид-
рогеолошките и геотехничките особи-
ни на тлото за потребите на изградба
на објекти, просторно планирање, уре-
дување на просторот и заштита и
унапредување на животната средина и
за утврдување на висината на надо-
местокот за работа на членовите на
Комисијата за ревизија......................... 103/11

3920. Правилник за содржината и начинот
на изработка на геолошка документа-
ција од геолошките истражувања за
утврдување на геолошките, хидрогео-
лошките и геотехничките особини на
тлото за потребите на изградба на об-
јекти, просторно планирање, уредува-
ње на просторот и заштита и унапре-
дување на животната средина............. 175/6
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