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правна помош во кривичните пред-
мети од 20.4.1959 година, со цел 
олеснување на нејзината примена.... 194/202
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дателот на Република Македонија ..... 69/2

1410. Одлука за помилување на осудени 
лица..................................................... 80/2

1898. Одлука за помилување на осудени 
лица по повод 2-ри Август 2017 го-
дина – Националниот празник на Ре-
публика Македониja........................... 96/2

3005. Одлука за помилување на осудени 
лица..................................................... 157/2

3368. Одлука за именување претседател и 
членови на Советот за безбедност на 
Република Македонија...................... 178/3

3880. Одлука за помилување на осудени 
лица по повод Новата 2018 година..... 195/2

  
ВЛАДА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  
 УРЕДБИ  

Рег. бр.  Бр./стр.
270. Уредба за изменување на Уредбата 

за спроведување на Царинскиот за-
кон .........................................................  21/2

277. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за распоредувањето 
на одредени стоки во Комбинираната 
номенклатура согласно со регулати-
вите на Европската комисија (*)......... 22/3

520. 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 2017 
година................................................. 32/2

917. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за распоредувањето 
на одредени стоки во комбинираната 
номенклатура согласно со регулати-
вите на Европската комисија(*) ...........  48/3

1336. 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 2017 
година................................................. 73/11

1384. 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 2017 
година................................................. 77/2

1463. 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 2017 
година................................................. 84/3

1971. 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 2017 година............................. 100/2

2035. Уредба за изменување на Уредбата 
за обезбедување од дејствија на неза-
конско постапување (Aviation 
Security)............................................... 107/2

2036. Уредба за методологија за распре-
делба на приходите од данокот на 
додадена вредност по општини за 
2018 година.......................................... 108/6
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2628. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
блок дотации за средното образова-
ние по општини и Градот Скопје за 
2018 година....................................... 127/2

2677. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
наменски дотации за основното об-
разование по општини за 2018 го-
дина.................................................... 133/2

2678. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
блок  дотации за основното образо-
вание по општини за 2018 година...... 133/2

2720. Уредба за методологијата за утврду-
вање на критериумите за распредел-
ба на блок дотации за јавните уста-
нови за деца - детски градинки по 
општини за 2018 година...................... 138/2

2746. Уредба за методологијата за утврду-
вање критериуми за распределба на 
блок дотации за јавните установи за 
социјална заштита - домови за стари 
лица за 2018 година........................... 140/4

2960. Уредба за методологија за утврдува-
ње на критериумите за распределба 
на блок дотации од областа на култу-
рата во 2018 година........................... 153/2

3106. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за распоредувањето 
на одредени стоки во комбинираната 
номенклатура согласно со регулати-
вите на Европската комисија (*)........ 162/2

3150. Уредба за дополнување на Уредбата 
за начинот на утврдување на непо-
волниот климатски настан, настана-
тата штета, пресметувањето на загу-
бата на приходот, пресметката на 
штетата, постапката за исплатата на 
помошта.............................................. 166/2

3151. 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 2017 година........................... 166/2

3424. Уредба за изменување на Уредбата 
за спроведување на Царинскиот за-
кон....................................................... 181/3

3544. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за гранични вреднос-
ти за нивоа и видови  на загадувачки 
супстанции во амбиентниот воздух и 
прагови на алармирање, рокови за 
постигнување на граничните вред-
ности, маргини на толеранција за 
гранична вредност, целни вредности 
и долгорочни цели............................ 183/3

3618. Уредба за условите под кои возду-
хоплов без екипаж може да лета во 
македонскиот воздушен простор....... 187/3

3652. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за распоредувањето 
на одредени стоки во Комбинираната 
номенклатура согласно со регулати-
вите на Европската комисија (*)......... 189/3

3711. Уредба за изменување 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, давање под за-
куп и за засновањето на право на 
стварна службеност........................... 190/24

ОДЛУКИ 
Рег. бр. Бр./стр.

35. Одлука за утврдување на вредноста 
на бодот за пресметување на платите 
на јавнообвинителските службеници 
за 2017 година.................................... 5/2

36. Одлука за влегување и престојување 
на странски вооружени сили на тери-
торијата на Република Македонија 
заради учество во вежбовна актив-
ност „JCET 17“................................... 5/2

37. Одлука за утврдување на вредноста 
на бодот за пресметување на платите 
на затворската полиција за 2017 го-
дина..................................................... 5/2

38. Одлука за издавање на краткотрајна 
позајмица на нафтени деривати од 
задолжителните резерви на нафта и 
нафтени деривати на Министерство-
то за одбрана...................................... 5/3

39. Одлука за утврдување на вредноста 
на бодот за пресметување на платите 
на судската полиција за 2017 го-
дина.................................................... 5/3

40. Одлука за утврдување на вредноста 
на бодот за пресметување на платите 
на судските службеници за 2017 го-
дина..................................................... 5/3

54. Одлука за определување на услуга 
од јавен интерес во железничкиот 
превоз на патници.............................. 7/2

55. Одлука за престанок на мандатот по 
сила на закон на градоначалникот на 
Општина Струмица............................ 7/2

56. Одлука за престанок на мандатот по 
сила на закон на градоначалникот на 
Општина Струга................................ 7/2

66. Одлука за воспоставување на дипло-
матски односи меѓу Република Ма-
кедонија и Република Малта............... 8/3

164. Одлука за дополнување на Одлуката 
за определување на видови на стока 
кои се предмет на постапување на 
царинските органи на определени 
гранични премини ...............................  14/2

264. Одлука за испраќање на припадници 
на Армијата на Република Македо-
нија за учество во вежбовната актив-
ност „PLATINUM EAGLE 17”, во Ре-
публика Романија............................... 20/2

265. Одлука за испраќање на припадници 
на Армијата на Република Македо-
нија  за учество во вежбовната актив-
ност „TRIDENT JAGUAR 17“, во Ре-
публика Бугарија и Кралството 
Норвешка............................................ 20/2
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266. Одлука за испраќање на припадници 
на Армијата на Република Македо-
нија за учество во вежбовната актив-
ност „ALLIED SPIRIT 17”, во Сојуз-
на Република Германија..................... 20/2

267. Одлука за испраќање на припадници 
на Армијата на Република Македо-
нија за учество во вежбовната актив-
ност „DINAMIC FRONT II”, во Со-
јузна Република Германија................ 20/2

271. Одлука за избор на овластен ревизор 
за ревизија на Годишната сметка за 
2016 година на Акционерско друш-
тво Водостопанство на Република 
Македонија, во државна сопстве-
ност, Скопје ......................................... 21/2

278. Одлука за изменување на Одлуката 
за определување на периодот на за-
куп на градежното земјиште во Тех-
нолошко индустриската развојна зо-
на Струмица и за висината на закуп-
нината................................................ 22/10

279. Одлука за изменување на Одлуката 
за определување на периодот на за-
куп на градежното земјиште во Тех-
нолошко индустриската развојна зо-
на Струга и за висината на закупни-
ната................................................... 22/10

280. Одлука за изменување на Одлуката 
за определување на периодот на за-
куп на градежното земјиште во Тех-
нолошко индустрската развојна зона 
Штип и за висината на закупнината... 22/10

281. Одлука за давање во закуп на нед-
вижна ствар со непосредна спогодба 
на Британскиот совет од Лондон –
Обединето Кралство Велика Брита-
нија и Северна Ирска Подружница 
во Република Македонија - Скопје..... 22/11

282. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Министерството за одбрана.......... 22/11

283. Одлука за утврдување на работите 
на премерот во функција за запишу-
вање на недвижност сопственост на 
Република Македонија....................... 22/12

284. Одлука за престанок на користење 
на недвижна ствар на Општина Гос-
тивар.................................................... 22/12

285. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за престанок и дава-
ње на трајно користење на движни 
ствари на Министерството за живот-
на средина и просторно планирање... 22/13

286. Одлука за изменување на Одлуката 
за престанок и давање на трајно ко-
ристење на движни ствари на Ми-
нистерството за животна средина и 
просторно планирање – Државниот 
инспекторат за животна средина на 
Република Македонија....................... 22/14

287. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за давање на одобрение за 
одгледување на коноп за медицински 
цели на „НЈСК Холдинг“ ДООЕЛ, 
Скопје.................................................. 22/14

288. Одлука за утврдување на работите 
од премерот во функција за запишу-
вање на недвижност сопственост на 
Република Македонија........................ 22/14

289. Одлука за утврдување на работите 
од премерот во функција за запишу-
вање на недвижност сопственост на 
Република Македонија....................... 22/15

290. Одлука за утврдување на работите 
од премерот во функција за запишу-
вање на недвижност сопственост на 
Република Македонија........................ 22/15

291. Одлука за максималниот износ на 
надоместокот за покривање на тро-
шоците во висина од 50 % при про-
изводство на домашната документар-
на програма и на домашната играна 
програма............................................. 22/15

292. Одлука за времетраењето на јавниот 
повик и бројот на јавни повици за 
пријавување на граѓани за добивање 
субвенциониран станбен кредит во 
2017 година......................................... 22/16

293. Одлука за престанување на важење-
то на Одлуката за престанок и за да-
вање на трајно користење на движни 
ствари на Националната установа 
Македонска опера и балет - Скопје.... 22/16

294. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар на 
Националната установа Македонска 
опера и балет-Скопје.......................... 22/16

295. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Националната установа Нацио-
нална галерија на Македонија - 
Скопје................................................. 22/17

296. Одлука за утврдување на јавни 
здравствени установи кои вршат пре-
вентивни и одредени работи од при-
марна, специјалистичко - консулта-
тивна и болничка здравствена зашти-
та за кои Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија обезбедува 
средства за нивно целосно функцио-
нирање во 2017 година..................... 22/17

297. Одлука за одобрување на Планот за 
работа на Агенцијата за храна и вете-
ринарство за периодот 1.1.2017 - 
31.12.2017 година............................ 22/19

342. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Генералниот секретаријат на Вла-
дата на Република Македонија.......... 23/5

343. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Службата на Собранието на Ре-
публика Македонија........................... 23/7

344. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Кабинетот на Претседателот на 
Република Македонија....................... 23/9



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2017 Страна 13 
 

345. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Секретаријатот за европски пра-
шања на Владата на Република Ма-
кедонија.............................................. 23/11

346. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Секретаријатот за спроведување 
на Рамковниот договор...................... 23/13

347. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Генералниот секретаријат на Вла-
дата на Република Македонија.......... 23/15

348. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Секретаријатот за законодавство 
на Владата на Република Македо-
нија...................................................... 23/17

349. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Сојузот на литературните преве-
дувачи на Македонија ......................... 23/19

350. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Јавната научна установа Институт 
за македонски јазик Крсте Мисирков 
– Скопје............................................... 23/21

351. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Друштвото на писатели на Маке-
донија.................................................. 23/23

352. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Јавната научна установа Институт 
за македонска литература – Скопје... 23/25

353. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Здружението на граѓани Македон-
ски П.Е.Н. Центар во Скопје............... 23/27

354. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Македонската академија на науки-
те и уметностите................................ 23/29

355. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Универзитетот Св. Кирил и Мето-
диј во Скопје....................................... 23/31

356. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Универзитетот Гоце Делчев во 
Штип .................................................... 23/33

357. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Универзитетот Св. Климент 
Охридски во Битола.......................... 23/35

358. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Државниот Универзитет во Те-
тово.................................................... 23/37

359. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Универзитетот за информатички 
науки и технологии Свети Апостол 
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791. Одлука за престанок и за давање на 
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Оризари, Битола  ДОО на локалите-
тот „с. Брод“, Општина  Новаци........ 121/6

2363. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на недвижна ствар 
на Државната изборна комисија........ 121/6

2364. Одлука за изменување на Одлуката 
за бројот на студенти за запишување 
во прва година-прв циклус на студии 
во јавните високообразовни установи 
во состав на Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј“ - Скопје, Универзи-
тетот „Св. Климент Охридски“ - Би-
тола, Универзитетот во Тетово, Уни-
верзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, 
Универзитетот за информатички на-
уки и технологии „Св. Апостол 
Павле“ - Охрид и Универзитетот 
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2017/2018 година................................ 121/7

2380. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
проект за инфраструктура за изград-
ба на линиска инфраструктурна град-
ба за нов 10 (20) KV кабелски вод од 
ТС Скочивир 10/0,4 KV/KV до ТС 
Букри 35/10 KV/KV КО Брод, Оп-
штина Новаци..................................... 122/10

2381. Одлука за одобрување на Годишна-
та сметка на Акционерското друштво 
за приредување игри на среќа АД – 
Скопје, во државна сопственост, 
Државна лотарија на Македонија за 
периодот од 1.1.2016  до 31.12.2016 
година................................................. 122/10

2382. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
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Крива Паланка, Општина Крива Па-
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ка шахта бр.1 KO Борино и КО Јак-
реново, Општина Крушево................ 122/12

2386. Одлука за престанување на важење 
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проект за инфраструктура за изград-
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вод за напојување на МХЕ 115 Бања-
ни, КО Бањани, Општина Чучер-
Сандево................................................. 122/13

2392. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
проект за инфраструктура за изград-
ба на надземен 10 (20) kv приклучен 
вод и бетонска столбна трафостани-
ца БСТС 10 (20)/0.4 kv; 100 kva Пет-
ралица - Школо, КО Петралица Оп-
штина Ранковце.................................. 123/2

2393. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
проект за инфраструкура за изградба 
на нов надземен 10 (20) kv вод и нова 
БСТС 10 (20)/0.4 kv КО Градец, Оп-
штина Крива Паланка........................ 123/2

2394. Одлука за продолжување на конце-
сијата за експлоатација на минерална 
суровина – мермер на Друштвото за 
градежништво и трговија ГРАДБА 
ПРОМЕТ ДОО Кавадарци на локали-
тетот „Јаребички камен“, Општина 
Кавадарци........................................... 123/3

2503. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за давање на одобрение за 
одгледување на коноп за медицински 
цели на „КАБА ХЕРБАЛ“ ДООЕЛ, 
Скопје.................................................. 125/5

2504. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за давање на одобрение за 
одгледување на коноп за медицински 
цели на „ОАЗА АЛКАЛОИДИ“ ДОО 
Штип................................................... 125/5

2587. Одлука за запишување на правото 
на сопственост на недвижни ствари 
во корист на Република Македонија 
во Катастарот на недвижноститe........ 126/3

2588. Одлука за запишување на правото 
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Катастарот на недвижности............... 126/3

2589. Одлука за запишување на правото 
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во Катастарот на недвижности.......... 126/3

2590. Одлука за изменување и дополнува-
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времено користење на движна ствар 
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2594. Одлука за изменување  и дополнува-
ње на Одлуката за утврдување на ко-
ефициенти за пресметување на пла-
тата на функционерите кои ги име-
нува Владата на Република Македо-
нија...................................................... 126/5
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2638. Одлука за одобрување на Годишни-
от извештај за работењето на  Акци-
онерското друштво за приредување 
игри на среќа  АД – Скопје, во 
државна сопственост, Државна лота-
рија на Македонија за периодот од 
1.1.2016  до 31.12.2016 година......... 130/2



Страна 36           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2017 

2639. Одлука за одобрување на финансис-
ките извештаи и консолидираните 
финансиски извештаи  на  Акционер-
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користење на градежно земјиште 
сопственост на Република Македо-
нија на Општина Аеродром................. 130/3
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луката за распределба на средствата 
остварени од работењето на ЈП „Ма-
кедонијапат“-Скопје за 2016 година.. 131/3

2649. Одлука за одобрување на консоли-
дирана ревидирана Годишна сметка 
и консолидирани ревидирани финан-
сиски извештаи на Акционерското 
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Градски трговски центар – Скопје, за 
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31.12.2016 година............................... 131/3

2650. Одлука за одобрување на ревидира-
ната Годишна сметка, финансиските 
извештаи и Годишниот извештај за 
работењето на АД за стопанисување 
со деловен простор во државна соп-
ственост – Скопје, за период 1.1.2016
година до 31.12.2016 година.............. 131/3

2651. 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 закуп-
нината.................................................. 131/4

2652. Одлука за изменување  и дополнува-
ње на Одлуката за определување на 
периодот на закуп на градежното 
земјиште во Технолошко индустрис-
ката развојна зона Скопје 1 и за ви-
сината на закупнината......................... 131/4

2653. Одлука за давање согласност на Из-
вештајот за работењето на Јавното 
претпријатие за државни патишта за 
2016 година......................................... 131/5

2654. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка на Јавното претпри-
јатие за државни патишта за 2016 го-
дина..................................................... 131/5

2655. Одлука за давање согласност на Од-
луката за употреба на средствата ос-
тварени со работењето на Јавното 
претпријатие за државни патишта за 
2016 година......................................... 131/6

2656. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
проект за инфраструктура за изград-
ба на линиска инфраструктурна град-
ба за МХЕЦ Тополка со реф.бр.317 и 
придружни објекти КО Дреново, Оп-
штина Чашка..................................... 131/6

2657. Одлука за запишување на правото 
на сопственост на недвижни ствари 
во корист на Република Македонија 
во Катастарот на недвижности........... 131/6

2658. Одлука за продажба на движна 
ствар.................................................... 131/7
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2663. Одлука за продажба на движна 
ствар.................................................... 131/10

2664. Одлука за изменување на Одлуката 
за висината и начинот на плаќање на 
посебниот надоместок, видот и коли-
чеството на растенија, растителни 
производи и други објекти и предме-
ти за кои се плаќа надоместокот, ка-
ко и висината и начинот на плаќање 
на трошоците во областа на здравје-
то на растенијата................................. 131/10

2716. Одлука за издавање на краткотрајна 
позајмица на нафтени деривати од 
задолжителните резерви на нафта и 
нафтени деривати на Македонски 
железници Транспорт АД-Скопје...... 136/2

2721. Одлука за давање согласност на Го-
дишниот извештај за работењето на 
ЈПВ „Лисиче“-Велес за 2016 година.. 138/3

2722. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка на ЈПВ „Лисиче“ - 
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2723. Одлука за едностран раскин на До-
говорот за концесија за експлоатаци-
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жувања на металични минерални су-
ровини............................................... 140/5
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говорот за концесија за експлоатаци-
ја на минерална суровина – гипс  на 
локалитетот „Бошков Мост“,  Оп-
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2752. Одлука за едностран раскин на До-
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шуми“ - Скопје.................................... 140/8

2755. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
ЈЗУ УК за трауматологија, ортопед-
ски болести, анестезија, реанимација, 
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центар - Скопје.................................... 140/8

2756. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
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2758. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
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на Владата на Република Македо-
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2759. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Државен инспекторат за локална са-
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2760. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
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2761. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
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публиката - Скопје.............................. 140/10

2762. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Министерство за информатичко оп-
штество и администрација - Државен 
управен инспекторат.......................... 140/10

2763. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
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основачот на Државниот студентски 
дом „Никола Карев“-Охрид.............. 108/22

2100. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на Државниот студентски 
дом „Кочо Рацин“ - Битола............... 108/22

2101. Решение за именување в.д. директор 
на КПУ Казнено-поправен дом Ид-
ризово со отворено одделение во Ве-
лес...................................................... 108/23

2102. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на Државниот студентски 
дом „Браќа Миладиновци“ - Штип..... 108/23

2103. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Управата за имот-
но - правни работи............................. 108/23

2104. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Управата за 
имотно - правни работи..................... 108/23

2105. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Царинската уп-
рава...................................................... 108/23

2106. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Државниот де-
визен инспекторат.............................. 108/24

2107. Решение за разрешување од долж-
носта заменик на директорот на Ди-
рекцијата за технолошки индустрис-
ки развојни зони................................. 108/24

2108. Решение за именување в.д. директор 
на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони.................... 108/24

2109. Решение за разрешување од долж-
носта директор на ЈУ Национален 
парк Галичица, Охрид, Република 
Македонија......................................... 108/24

2110. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Агенцијата за 
вработување на Република Македо-
нија...................................................... 108/25

2111. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Фондот за осигу-
рување на депозити............................ 108/25

2112. Решение за разрешување од долж-
носта директор на  Агенцијата за 
промоција и поддршка на туриз-
мот...................................................... 108/25

2113. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија... 108/25

2114. Решение за разрешување од долж-
носта директор на ЈУ Национален 
парк Маврово, Маврови Анови........ 108/25

2115. Решение за именување в.д. директор 
на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија............................... 108/26

2116. Решение за разрешување од долж-
носта заменик директор на Државни-
от испитен центар.............................. 108/26

2117. Решение за именување в.д. директор 
на Државниот испитен центар........... 108/26

2118. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Државниот испи-
тен центар........................................... 108/26

2119. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на Државниот студентски 
дом „Пелагонија“ - Скопје................. 108/27

2120. Решение за именување на членови 
на Управниот одбор-претставници 
на основачот на Државниот студен-
тски дом „Орде Чопела“-Прилеп........ 108/27
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2121. Решение за определување на прет-
ставници во Управниот одбор на 
Фондот на холокаустот на Евреите 
од Македонија.................................... 108/27

2122. Решение за именување в.д. директор 
на Државниот инспекторат за шу-
марство и ловство................................ 108/27

2123. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Бирото за метро-
логија................................................... 108/28

2124. Решение за разрешување од долж-
носта заменик на директорот на 
Државниот завод за статистика......... 108/28

2125. Решение за именување в.д. заменик 
на директорот на Државниот завод за 
статистика........................................... 108/28

2126. Решение за именување в.д. директор 
на Управата за финансиска поли-
ција...................................................... 108/28

2127. Решение за именување в.д. директор 
на Дирекцијата за радијациона си-
гурност................................................. 108/28

2128. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Управата за фи-
нансиска полиција.............................. 108/29

2129. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Дирекцијата 
за радијациона сигурност.................. 108/29

2130. Решение за разрешување од долж-
носта директор на КПУ Затвор Кума-
ново со отворено одделение во Кри-
ва Паланка.......................................... 108/29

2131. Решение за именување в.д. директор 
на КПУ Затвор Струмица.................. 108/29

2132. Решение за разрешување од долж-
носта директор на КПУ Затвор Стру-
мица..................................................... 108/29

2133. Решение за именување в.д. директор 
на КПУ Затвор Куманово со отворе-
но одделение во Крива Паланка......... 108/30

2134. Решение за именување в.д. директор 
на КПУ Воспитно-поправен дом Те-
тово..................................................... 108/30

2135. Решение за разрешување од долж-
носта директор на КПУ Затвор При-
леп....................................................... 108/30

2136. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на КПУ Воспит-
но-поправен дом Тетово.................... 108/30

2137. Решение за именување в.д. директор 
на КПУ Затвор Прилеп...................... 108/31

2138. Решение за именување в.д. директор 
на КПУ Затвор Охрид....................... 108/31

2139. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Бирото за јав-
ни набавки........................................... 108/31

2140. Решение за разрешување од долж-
носта директор на КПУ Затвор 
Охрид.................................................. 108/31

2141. Решение за именување в.д. директор 
на Бирото за јавни набавки................ 108/31

2142. Решение за разрешување од долж-
носта директор на КПУ Казнено-
поправен дом Штип........................... 108/31

2143. Решение за именување в.д. директор 
на КПУ Казнено-поправен дом 
Штип................................................... 108/32

2144. Решение за разрешување од долж-
носта заменик на директорот на 
Агенцијата за млади и спорт.............. 108/32

2145. Решение за именување в.д. директор 
на Службата за просторен информа-
тивен систем....................................... 108/32

2146. Решение за именување в.д. заменик 
на директорот на Агенцијата за мла-
ди и спорт..................................... 108/32

2147. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Службата за 
просторен информативен систем........ 108/32

2148. Решение за разрешување од долж-
носта главен ревизор на Ревизорско-
то тело за ревизија на инструментот 
за претпристапна помош..................... 108/33

2149. Решение за именување в.д. директор 
на Управата за сигурност во желез-
ничкиот систем.................................. 108/33

2150. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Управата за сигур-
ност во железничкиот систем............. 108/33

2151. Решение за именување в.д. главен 
ревизор на Ревизорското тело за ре-
визија на инструментот за претприс-
тапна помош....................................... 108/33

2152. Решение за именување в.д. заменик 
на главениот ревизор на Ревизорско-
то тело за ревизија на инструментот 
за претпристапна помош..................... 108/34

2153. Решение за разрешување од долж-
носта директор на КПУ Затвор Би-
тола...................................................... 108/34

2154. Решение за именување в.д. директор 
на КПУ Затвор Битола........................ 108/34

2155. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Управата за хид-
рометеоролошки работи.................... 108/34

2156. Решение за разрешување од долж-
носта вршител на должноста дирек-
тор на Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и рурал-
ниот развој.......................................... 108/34

2157. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Управата за 
афирмирање и унапредување на кул-
турата на припадниците на заедници-
те во Република Македонија.............. 108/35

2158. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Државниот кому-
нален инспекторат............................ 108/35

2159. Решение за именување в.д. директор 
на Управата за афирмирање и унап-
редување на културата на припадни-
ците на заедниците во Република 
Македонија......................................... 108/35



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2017 Страна 77 
 

2160. Решение за разрешување од долж-
носта заменик на директорот на 
Агенцијата за катастар на недвиж-
ности................................................... 108/35

2161. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Државниот 
пазарен инспекторат........................... 108/35

2162. Решение за именување в.д. директор 
на Државниот пазарен инспекто-
рат....................................................... 108/36

2163. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Агенцијата за 
филм на Република Македонија......... 108/36

2164. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Државната фито-
санитарна лабораторија..................... 108/36

2165. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Управата за заш-
тита на културното наследство......... 108/36

2166. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Управата за во-
достопанство......................................... 108/36

2167. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Управата за пра-
шања на борците и воените инва-
лиди..................................................... 108/37

2168. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Државниот 
инспекторат за земјоделство............. 108/37

2169. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Агенцијата за исе-
леништво............................................ 108/37

2170. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Агенцијата за ле-
кови и медицински средства.............. 108/37

2171. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Државниот сани-
тарен и здравствен инспекторат........ 108/37

2172. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Агенцијата за ква-
литет и акредитација на здравствени-
те установи......................................... 108/38

2173. Решение за разрешување в.д. дирек-
тор на Државниот инспекторат за 
градежништво и урбанизам............... 108/38

2174. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Управата за 
животна средина................................. 108/38

2175. Решение за разрешување од долж-
носта директор на КПУ Затвор Гев-
гелија................................................... 108/38

2176. Решение за именување в.д. директор 
на КПУ Затвор Гевгелија................... 108/38

2177. Решение за именување претседател 
и член на Комисијата за жалби.......... 108/39

2178. Решение за именување в.д. директор 
на Управата за извршување на сан-
кциите................................................. 108/39

2179. Решение за именување в.д. заменик 
на директорот на Агенцијата за ос-
тварување на правата на заедни-
ците..................................................... 108/39

2180. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Агенцијата за ос-
тварување на правата на заедни-
ците..................................................... 108/39

2196. Решение за именување членoви на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
ЈП за извршување на водостопански 
дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Про-
биштип................................................ 112/4

2197. Решение за oпределување на прет-
ставници во Управниот одбор на 
Фондот на холокаустот на Евреите 
од Македонија.................................... 112/4

2198. Решение за именување в.д. директор 
на Државниот инспекторат за шу-
марство и ловство................................ 112/5

2199. Решение за именување в.д. директор 
на Дирекцијата за радијациона си-
гурност................................................. 112/5

2331. Сторнирање........................................ 118/11
2200. Решение за именување в.д. директор 

на Службата за просторен информа-
тивен систем....................................... 112/5

2201. Решение за именување в.д. заменик 
на директорот на КПУ Казнено 
поправен дом Штип........................... 112/5

2202. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Управата за 
семе и саден материјал...................... 112/5

2203. Решение за именување в.д. директор 
на Управата за семе и саден матери-
јал........................................................ 112/5

2204. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. заменик на директорот на 
Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот на Република 
Македонија.......................................... 112/6

2205. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Управата за елек-
тронско здравство............................... 112/6

2206. Решение за именување в.д. заменик 
на директорот на Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на 
извозот на Република Македонија...... 112/6

2207. Решение за именување в.д. директор 
на Управата за електронско здрав-
ство...................................................... 112/6

2208. Решение за именување в.д. заменик 
на директорот на КПУ Затвор Тетово 112/6

2209. Решение за именување в.д. директор 
на Управата за развој и унапредува-
ње на образованието на јазиците на 
припадниците на заедниците.............. 112/7

2210. Решение за разрешување од долж-
носта директорот на Управата за на-
менско производство.......................... 112/7

2211. Решение за именување в.д. заменик 
на директорот на КПУ Казнено 
поправен дом од отворен вид Струга. 112/7
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2212. Решение за именување в.д. директор 
на Управата за наменско производ-
ство....................................................... 112/7

2213. Решение за разрешување член и
именување на претседател и членови 
на Посебната комисија за утврдува-
ње условот – владеење со македон-
скиот јазик за стекнување на држав-
јанство на Република Македонија...... 112/7

2214. Решение за именување членови на 
Управниот одбор претставници од 
основачот на Државниот ученички 
дом „Крсте П. Мисирков“ - Кава-
дарци................................................... 112/8

2215. Решение за именување членови на 
Управниот одбор претставници од 
основачот на Државниот ученички 
дом „Мирка Гинова“ - Битола............ 112/8

2216. Решение за разрешување од долж-
носта координатор на Националниот 
координативен центар за гранично 
управување......................................... 112/8

2217. Решение за именување в.д. коорди-
натор на Националниот координати-
вен центар за гранично управу-
вање..................................................... 112/8

2218. Решение за именување в.д. директор 
на Бирото за развој на образовани-
ето....................................................... 112/9

2219. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување 
на Македонија.................................... 112/9

2220. Решение за разрешување од долж-
носта директор на КПУ Затвор 
Скопје.................................................. 112/9

2221. Решение за разрешување од долж-
носта заменик на директорот на КПУ
Казнено поправен дом од отворен 
вид Струга........................................... 112/9

2222. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Комисијата за од-
носи со верските заедници и религи-
озни групи............................................ 112/9

2223. Решение за разрешување од долж-
носта заменик на директорот на КПУ
Затвор Тетово..................................... 112/10

2224. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Управата за развој 
и унапредување на образованието на 
јазиците на припадниците на заедни-
ците...................................................... 112/10

2225. Решение за именување членoви на 
Одборот за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈП Служ-
бен весник на Република Македо-
нија....................................................... 112/10

2226. Решение за именување членoви на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
ЈП за железничка инфраструктура 
„МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ –
Скопје.................................................. 112/10

2227. Решение за именување членoви на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
ЈП за берзанско работење Агро-Берза 
со П.О. Скопје..................................... 112/10

2228. Решение за именување членoви на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
ЈП за стопанисување со државните 
шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – 
П.О. Скопје.......................................... 112/11

2229. Решение за именување членови на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
ЈП за одржување и заштита на магис-
тралните и регионалните патишта 
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје......... 112/11

2230. Решение за именување членoви на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
Јавно претпријатие за државни па-
тишта.................................................. 112/11

2231. Решение за именување членoви на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
ЈП „МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУ-
ЗИЈА“ – Скопје................................... 112/12

2238. Решение за именување претседател 
и членови на Управниот одбор на 
Агенцијата за поттикнување на раз-
војот на земјоделството-Битола........ 113/19

2239. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни 
зони..................................................... 113/19

2240. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
промоција и поддршка на туризмот... 113/19

2241. Решение за именување членoви на 
Управниот одбор на Дирекцијата за 
задоложителни резерви на нафта и 
нафтени деривати............................... 113/19

2329. Исправка........................................... 118/8
2242. Решение за именување членови на 

Управниот одбор на Националната 
агенција за европски образовни прог-
рами и мобилност.............................. 113/19

2243. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за оддржува-
ње и заштита на магистралните и ре-
гионалните патишта „Македонија-
пат“ -Скопје........................................ 113/20

2244. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за водоснаб-
дување „Студенчица“ - Кичево.......... 113/20

2245. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за извршува-
ње на водостопански дејности ХС 
„Злетовица“ – Пробиштип................ 113/20

2246. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за Стопани-
сување со објектите за спорт во соп-
ственост на Република Македонија.... 113/20
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2247. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Јавно претприја-
тие за водостопанство „Лисиче“-Ве-
лес....................................................... 113/21

2248. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Јавно претприја-
тие „Стрежево“ - Битола................... 113/21

2249. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за железнич-
ка инфраструктура Македонски же-
лезници – Скопје................................ 113/21

2250. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за Стопани-
сување со државните шуми „Маке-
донски шуми“-П.О. Скопје................ 113/21

2251. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Центарот за 
стручно образование и обука............ 113/22

2252. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на 
извозот на Република Македонија...... 113/22

2352. Исправка............................................ 120/7
2253. Решение за именување членoви на 

Советот за стручно образование и 
обука.................................................... 113/22

2254. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
планирање на просторот.................... 113/23

2255. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
планирање на просторот.................... 113/23

2256. Решение за именување в.д. директор 
на Агенцијата за странски инвести-
ции и промоција на извозот на Ре-
публика Македонија............................ 113/23

2257. Решение за именување претседател 
и членови на Националната комисија 
за учебници......................................... 113/23

2258. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Центар за об-
разование на возрасните.................... 113/24

2259. Решение за именување претседател 
и членови на Управниот одбор на 
Државниот испитен центар................ 113/24

2260. Решение за именување претседател 
и членови на Управниот одбор на 
Агенцијата за управување со одземен 
имот..................................................... 113/24

2261. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности.................... 113/25

2262. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП Македонска 
радиодифузија – Скопје...................... 113/25

2263. Решение за именување членoви на 
Управниот одбор на Фондот за ино-
вации и технолошки развој............... 113/25

2264. Решение за  именување членови на 
Управниот одбор на ЈП Службен вес-
ник на Република Македонија............ 113/25

2265. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Фондот за оси-
гурување на депозити........................ 113/25

2281. Решение за именување на членови 
на Интер – ресорска консултативна и 
советодавна група за еднакви мож-
ности на жените и мажите................. 114/7

2296. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на Државниот студентски 
дом „Доне Божинов“ – Пробиштип.... 116/2

2311. Решение за именување член на Ко-
мисијата за жалби............................... 118/5

2312. Решение за избор на в.д. член на Ин-
спекцискиот совет.............................. 118/5

2313. Решение за избор на в.д. член на Ин-
спекцискиот совет.............................. 118/5

2314. Решение за избор на в.д. претседател 
на Инспекцискиот совет..................... 118/5

2315. Решение за избор на в.д. член на Ин-
спекцискиот совет.............................. 118/5

2316. Решение за избор на в.д. член на Ин-
спекцискиот совет.............................. 118/6

2317. Решение за избор на в.д. член на Ин-
спекцискиот совет............................. 118/6

2318. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Агенција за вра-
ботување на Република Македонија.. 118/6

2319. Решение за избор на в.д. член на Ин-
спекцискиот совет.............................. 118/6

2320. Решение за именување в.д. заменик 
на директорот на Агенцијата за сто-
ковни резерви..................................... 118/6

2321. Решение за разрешување од долж-
носта заменик на директорот на Цен-
тарот за управување со кризи............. 118/6

2322. Решение за именување в.д. заменик 
на директорот на Центарот за упра-
вување со кризи.................................. 118/7

2323. Решение за определување претстав-
ници во Советот на ЈНУ Институт за 
македонски јазик „Крсте Мисирков“ 
- Скопје............................................... 118/7

2324. Решение за определување претстав-
ници на Комисијата за утврдување 
на репрезентативноста........................ 118/7

2325. Решение за давање согласност на 
Одлуката за избор на директор на 
ЈНУ Институт за македонска литера-
тура - Скопје....................................... 118/7

2326. Решение за именување претседател 
и членови на Советот за македонски 
јазик..................................................... 118/7

2327. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на 
Агенцијата за енергетика на Репуб-
лика Македонија................................. 118/8

2328. Решение за исправка на Решението 
за утврдување престанок на функци-
јата државен правобранител во 
Државното правобранителство на Ре-
публика Македонија за подрачјето на 
Куманово........................................... 118/8
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2395. Решение за назначување на Надле-
жен координатор за акредитација во 
системот на децентрализирано упра-
вување со претпристапните фондови 
од Европската Унија за Република 
Македонија......................................... 123/3

2401. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Центар за 
социјална работа Пробиштип............ 124/5

2402. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Прилеп................................................ 124/5

2403. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Куманово............................................ 124/5

2404. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Македонски брод............................... 124/5

2405. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Неготино............................................. 124/6

2406. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Крива Паланка.................................... 124/6

2407. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Центар за 
социјална работа Крушево................ 124/6

2408. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Кочани................................................. 124/6

2409. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Центар за 
социјална работа Кратово................. 124/7

2410. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Центар за 
социјална работа Демир Хисар.......... 124/7

2411. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Психијатриска бол-
ница – Скопје...................................... 124/7

2412. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетски 
институт за позитронско – емисиона 
томографија....................................... 124/7

2413. Решение за именување  членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Специјална болни-
ца за белодробни заболувања и ту-
беркулоза „Јасеново“ – Велес........... 124/8

2414. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Завод за пре-
венција, лекување и рехабилитација 
на хронични респираторни неспеци-
фични и алергиски заболувања - Оте-
шево.................................................... 124/8

2415. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Специјална болни-
ца за белодробни заболувања и ту-
беркулоза „Лешок“............................ 124/8

2416. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиничка болница 
„д-р Трифун Пановски“ - Битола........ 124/8

2417. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Завод за нефроло-
гија - Струга....................................... 124/9

2418. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Специјална болни-
ца за ортопедија и трауматологија 
„Св Еразмо“ - Охрид ...........................  124/9

2419. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Завод за рехабили-
тација на слух, говор и глас - Битола. 124/9

2420. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Психијатриска бол-
ница Негорци, Гевгелија.................... 124/9

2421. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Психијатриска бол-
ница – Демир Хисар........................... 124/10

2422. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиничка болница 
- Штип................................................ 124/10

2423. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за кардиологија - Скопје.... 124/10

2424. Решение за именување  членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиничка болница 
- Тетово.............................................. 124/10

2425. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Завод за рехабили-
тација на слух, говор и глас - Скопје.. 124/11

2426. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Институт за тран-
сфузиона медицина на Република 
Македонија......................................... 124/11

2427. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на  ЈЗУ Завод за физикал-
на медицина и рехабилитација – 
Скопје.................................................. 124/11

2428. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Завод за пре-
венција, лекување и рехабилитација 
на кардиоваскуларни заболувања - 
Охрид.................................................. 124/11
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2429. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за клиничка биохемија -
Скопје.................................................. 124/12

2430. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за нефрологија - Скопје........ 124/12

2431. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за гастроентерохепатологија 
- Скопје................................................ 124/12

2432. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за радиотерапија и онколо-
гија - Скопје........................................ 124/12

2433. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетски 
стоматолошки клинички центар 
„Свети  Пантелејмон“- Скопје............ 124/13

2434. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за трауматологија, ортопед-
ски болести, анестезија, реанимација 
и интензивно лекување и ургентен 
центар – Скопје.................................. 124/13

2435. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за хирургија на лице, вили-
ци и врат - максилофацијална хирур-
гија - Скопје........................................ 124/13

2436. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ за сместува-
ње на лица баратели на право на азил 
„Прифатен центар за баратели на 
азил“ – Скопје.................................... 124/14

2437. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Завод за заш-
тита и рехабилитација - Бања Банско, 
Струмица............................................ 124/14

2438. Решение за именување членови на 
Органот за надзор на ЈУ за деца –
Детско одморалиште „Илинден“ –
Гостивар............................................. 124/14

2439. Решение за именување членови на 
Органот за надзор на ЈУ Завод за со-
цијални дејности – Скопје................. 124/14

2440. Решение за именување в.д. заменик 
на директорот на Државниот завод за 
индустриска сопственост.................. 124/15

2441. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Прилеп................................. 124/15

2442. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Институт за белод-
робни заболувања и туберкулоза - 
Скопје................................................. 124/15

2443. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Струмица............................. 124/15

2444. Решение за именување членови на 
Органот за надзор на ЈУ Детски дом 
„11 Октомври“- Скопје...................... 124/16

2445. Решение за именување членови на 
Органот за надзор на ЈУ за згрижува-
ње деца со воспитно – социјални 
проблеми и нарушено поведение..... 124/16

2446. Решение за именување членови на 
Органот за надзор на ЈУ Завод за ре-
хабилитација на деца и младинци - 
Скопје................................................. 124/16

2447. Решение за именување членови на 
Органот за надзор на ЈУ Завод за 
заштита и рехабилитација – Бања 
Банско, Струмица............................... 124/16

2448. Решение за именување членови на 
Органот за надзор на ЈУ за сместува-
ње на лица баратели на право на азил 
„Прифатен центар за баратели на 
азил“ – Скопје.................................... 124/17

2449. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Скопје................................... 124/17

2450. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Охрид................................... 124/17

2451. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Куманово............................. 124/17

2452. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Битола.................................. 124/18

2453. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Гостивар............................................. 124/18

2454. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Делчево............................................... 124/18

2455. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Кавадарци........................................... 124/18

2456. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Струмица............................................ 124/19
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2457. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Штип................................................... 124/19

2458. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Свети Николе...................................... 124/19

2459. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Центар за со-
цијална работа Ресен.......................... 124/19

2460. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Радовиш.............................................. 124/20

2461. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Институт за белод-
робни заболувања кај децата –
„Козле“- Скопје.................................. 124/20

2462. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Делчево............................................... 124/20

2463. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Гостивар.............................................. 124/21

2464. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Гевгелија............................................. 124/21

2465. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Центар за 
социјална работа Виница................... 124/21

2466. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Центар за 
социјална работа Валандово.............. 124/21

2467. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Битола................................................. 124/22

2468. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор - претставници 
на основачот  на Државниот музички 
училишен центар „Сергеј Михајлов“ 
– Штип................................................ 124/22

2469. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор - претставници 
на основачот  на Државен Музичко -
балетски училишен центар „Илија 
Николовски Луј“ – Скопје.................. 124/22

2470. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор - претставници 
на основачот на ДМУ „Тодор Ска-
ловски - Тетоец“ – Тетово.................. 124/22

2471. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор – претставници 
на основачот на Државно музичко 
училиште – Битола............................ 124/23

2472. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор–претставници на 
основачот на Државно средно учи-
лиште за рехабилитација и образова-
ние „Св. Наум Охридски“ - Скопје.... 124/23

2473. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор –претставници 
на основачот на Државно средно 
училиште за применета уметност 
„Лазар Личеноски“ – Скопје.............. 124/23

2474. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор – претставници 
на основачот на Државно училиште 
за физичка култура „Методи Митев-
ски Брицо“ - Скопје............................ 124/23

2475. Решение за именува членови на 
Училишниот одбор – претставници 
на основачот на Државен училишен 
центар за  образование и рехабилита-
ција „Партенија Зографски“-Скопје... 124/24

2476. Решение за именување  членови на 
Училишниот одбор – претставници 
на основачот на Заводот за рехабили-
тација на деца со оштетен слух „Ко-
чо Рацин“ – Битола............................ 124/24

2477. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор – претставници 
на основачот на Посебното основно 
училиште „Иднина“ – Скопје............ 124/24

2478. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор – претставници 
на основачот на Посебното основно 
училиште „Д-р Златан Сремец“ – 
Скопје.................................................. 124/25

2479. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор – претставници 
на основачот на Посебното основно 
училиште со ученички дом „Маца 
Ѓорѓиева Овчарова“ – Велес............. 124/25

2480. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор – претставници 
на основачот на Посебното основно 
училиште за ученици со посебни 
воспитно-образовни потреби „Св. 
Климент Охридски“ – Ново Село....... 124/25

2481. Решение за именување  членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за психијатрија - Скопје...... 124/26

2482. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за радиологија - Скопје....... 124/26

2483. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Завод за ре-
хабилитација на деца и младинци - 
Скопје.................................................. 124/26

2484. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Јавна установа 
за згрижување деца со воспитно - со-
цијални проблеми и нарушено пове-
дение................................................... 124/26
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2485. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Детски дом 
„11 Октомври“- Скопје....................... 124/27

2486. Решенние за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Завод за со-
цијални дејности – Скопје.................. 124/27

2487. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Дом за доен-
чиња и мали деца - Битола................. 124/27

2488. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Берово................................................. 124/27

2489. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Центар за со-
цијална работа Виница...................... 124/28

2490. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Берово................................................ 124/28

2491. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Радовиш.............................................. 124/28

2492. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Центар за 
социјална работа Ресен....................... 124/28

2493. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Свети Николе...................................... 124/29

2494. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Струмица............................................ 124/29

2495. Решение за именување  членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Кочани.................................. 124/29

2496. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Велес.................................... 124/29

2497. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Тетово.................................. 124/30

2498. Решение за именување членови на 
управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштин-
ски центар за социјална работа Би-
тола..................................................... 124/30

2499. Решение за разрешување од долж-
носта заменик на директорот на 
Државниот завод за индустриска 
сопственост......................................... 124/30

2500. Решение за именување членoви на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ –
Битола................................................. 124/30

2505. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за пластична и реконструк-
тивна хирургија - Скопје................... 125/5

2506. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за торакална и васкуларна 
хирургија- Скопје.............................. 125/5

2507. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за дигестивна хирургија - 
Скопје.................................................. 125/5

2508. Решение за именување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Кавадарци.......................................... 125/6

2509. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за неврохирургија - Скопје... 125/6

2510. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за урологија - Скопје........... 125/6

2511. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за неврологија - Скопје........ 125/6

2512. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за дерматологија - Скопје..... 125/6

2513. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за инфективни болести и 
фебрилни состојби - Скопје................ 125/6

2514. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за детски болести - Скопје... 125/7

2515. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за детска хирургија - 
Скопје.................................................. 125/7

2516. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Институт за јавно 
здравје на Република Македонија.... 125/7

2517. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Ресен.................................................... 125/7

2518. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом – 
Демир Хисар....................................... 125/7
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2519. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за пулмологија и алерголо-
гија - Скопје........................................ 125/8

2520. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за уво, нос и грло- Скопје..... 125/8

2521. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за очни болести- Скопје........ 125/8

2522. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за гинекологија и акушер-
ство - Скопје....................................... 125/8

2523. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за државна кардиохирур-
гија– Скопје........................................ 125/9

2524. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Гевгелија............................................. 125/9

2525. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Неготино............................................. 125/9

2526. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Прилеп................................................ 125/9

2527. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Кавадарци........................................... 125/9

2528. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Здравје“ - Валандово........................ 125/10

2529. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Струмица............................................ 125/10

2530. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Радовиш.............................................. 125/10

2531. Решение за именување членови  на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Градска општа 
болница „Св. Наум Охридски “ -
Скопје.................................................. 125/10

2532. Решение за именување  членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за хематологија - Скопје....... 125/11

2533. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за ревматологија - Скопје..... 125/11

2534. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за ендокринологија, дијебе-
тес и метаболички нарушувања - 
Скопје.................................................. 125/11

2535. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Велес................................................... 125/11

2536. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Охрид.................................................. 125/11

2537. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Кочани................................................. 125/12

2538. Решение за именување членови  на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом – 
Македонски Брод............................... 125/12

2539. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница - 
Велес................................................... 125/12

2540. Решение за именување  членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Дебар................................................... 125/12

2541. Решение за именување  членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Крушево.............................................. 125/12

2542. Решение за именување  членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р 
Хаим Абраванел“ – Битола............... 125/13

2543. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Пехчево............................................... 125/13

2544. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Делчево............................................... 125/13

2545. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилоски“ – 
Свети Николе.................................. 125/13

2546. Решение за именување  членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница - 
Гевгелија............................................. 125/14

2547. Решение за именување членови  на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница 
„Куманово“ - Куманово.................... 125/14



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2017 Страна 85 
 

2548. Решение за именување членови  на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Прилеп................................................ 125/14

2549. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Струмица............................................ 125/14

2550. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Кичево................................................. 125/14

2551. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Струга................................................. 125/15

2552. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Кочани................................................. 125/15

2553. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Охрид.................................................. 125/15

2554. Решение за именување членови на 
Управниот одбор -претставници на 
основачот на ЈУ Центар за социјална 
работа Пробиштип............................. 125/15

2555. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
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индустриски развојни зони................ 150/2

2965. Решение за именување претседател, 
генерален секретар и членови на На-
ционалната комисија за УНЕСКО на 
Република Македонија........................ 154/3

2966. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на ЈП „Македонска 
Радиодифузија“ – Скопје.................... 154/3

2967. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на 
извозот на Република Македонија...... 154/3

2968. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Велес.................................... 154/4

2969. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор-
претставник на основачот на ЈУ Mе-
ѓуопштински центар за социјална ра-
бота Неготино..................................... 154/4

2970. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор на ЈП за берзанско 
работење „Агро Берза“ со П.О. – 
Скопје................................................. 154/4

2971. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Завод за рехабили-
тација на слух, говор и глас - 
Скопје.................................................. 154/4

2972. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на ЈУ Mеѓуопштински цен-
тар за социјална работа Кавадарци..... 154/5

2973. Решение за разрешување на в.д. 
член на Комисијата за посредување 
во авторското право и сродните 
права................................................... 154/5

2974. Решение за разрешување од долж-
носта член на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансис-
кото работење на Јавно претпријатие 
за државни патишта............................ 154/5

2975. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор на 
ЈП за железничка инфраструктура 
„Македонски железници“ – Скопје.... 154/5

3001. Решение за именување на претседа-
тел и членови на Меѓуресорската 
државна комисија за борба против 
недозволено производство, трговија 
и злоупотреба на дроги..................... 156/9

3002. Решение за отповикување на Почес-
ниот конзул на Република Македо-
нија во Кралството Шпанија, со се-
диште во Барселона........................... 156/9

3074. Решение за именување в.д. член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Струмица............................. 160/9

3075. Решение за именување в.д. член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Неготино............................................. 160/9

3076. Решение за именување в.д. член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Велес................................................... 160/9

3077. Решение за именување в.д. член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Вевчани............................................... 160/9
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3078. Решение за именување в.д. членови 
на Управниот одбор - претставници 
на основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Велес................................... 160/10

3079. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Специјална болни-
ца за белодробни заболувања и ту-
беркулоза „Јасеново“ – Велес........... 160/10

3080. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Берово................................................. 160/10

3081. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Крива Паланка.................................... 160/10

3082. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Кавадарци........................................... 160/11

3083. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Кратово............................................... 160/11

3084. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Кавадарци........................................... 160/11

3085. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Психијатриска бол-
ница Негорци,  Гевгелија.................... 160/11

3086. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Гевгелија............................................. 160/11

3087. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Гевгелија............................................. 160/12

3088. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Прилеп................................. 160/12

3089. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Здравје“ - Валандово........................ 160/12

3090. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Пехчево............................................... 160/12

3091. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Велес................................................... 160/12

3092. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Кочани................................. 160/13

3093. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Кочани................................................. 160/13

3094. Решение за именување в.д. член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Кочани................................................. 160/13

3095. Решение за именување в.д. член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Радовиш.............................................. 160/13

3096. Решение за именување в.д. член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Виница................................................ 160/14

3101. Решение за именување в.д. член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Делчево............................................... 161/2

3102. Решение за именување в.д. член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Нада Михајлова“ - Пробиштип........ 161/2

3103. Решение за именување в.д. член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Струмица............................................ 161/3

3144. Решение за изменување на Решение-
то за именување на претседател, чле-
нови и секретар на Комисијата за 
гранични премини на Република Ма-
кедонија со Република Албанија, Ре-
публика Бугарија, Република Грција, 
Република Косово и Република 
Србија................................................. 165/4

3196. Решение за изменување на Решение-
то за именување на членови на Сове-
тот за безбедност и здравје при ра-
бота.................................................... 169/8

3211. Решение за разрешување член и 
именување на в.д. членови на Управ-
ниот одбор на Фондот за осигурува-
ње на депозити................................... 170/3

3212. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија.............................. 170/4

3213. Решение за именување член на 
Управниот одбор на ЈП за железнич-
ка инфраструктура „Македонски же-
лезници“ – Скопје............................ 170/4

3366. Решение за именување членови и 
определување претседател на Коми-
тетот за одобрување на инвестиции 
на Фондот за иновации и технолош-
ки развој............................................. 177/27

3415. Решение за именување национален 
координатор за подготовка на Репуб-
лика Македонија за членство во 
НАТО.................................................. 180/2

3416. Решение за назначување на прет-
ставник на Република Македонија во 
Постојаниот заеднички комитет на 
високи претставници на државите 
наследници на поранешна СФРЈ....... 180/2
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3417. Решение за назначување на прет-
ставник на Република Македонија во 
Заедничкиот комитет за поделба на 
дипломатско-конзуларниот имот на
поранешна СФРЈ................................ 180/2

3451. Решение за  назначување на претсе-
дател, членови  и заменици членови 
на Националното координативно те-
ло за заштита на децата од злоупот-
реба и занемарување......................... 181/13

3474. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на Агенцијата за 
поттикнување на развојот на земјо-
делството-Битола............................... 182/8

3475. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-
р Хаим Абраванел“ – Битола............. 182/9

3476. Решение за разрешување член на
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
ЈП за одржување и заштита на магис-
тралните и регионалните патишта 
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје........ 182/9

3477. Решение за разрешување член на
Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на ЈУ Центар за социјална 
работа Валандово.............................. 182/9

3478. Решение за разрешување член на
Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на ЈУ Mеѓуопштински цен-
тар за социјална работа Велес............. 182/10

3479. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на Агенцијата за 
планирање на просторот................... 182/10

3480. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на Агенцијата за 
управување со одземен имот............ 182/10

3481. Решение за разрешување член на
Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на ЈУ Mеѓуопштински цен-
тар за социјална работа Гевгелија..... 182/10

3482. Решение за разрешување член на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Гостивар ............................................ 182/11

3483. Решение за разрешување член на
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
Јавно претпријатие за водостопан-
ство „ЛИСИЧЕ“ – Велес................... 182/11

3484. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Прилеп................................................ 182/11

3485. Решение за разрешување член на
Управниот одбор претставник од ос-
новачот на Државниот ученички дом 
„Крсте П. Мисирков“- Кавадарци...... 182/11

3486. Решение за разрешување член на
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
ЈП за берзанско работење Агро-Берза 
со П.О. Скопје.................................... 182/12

3487. Решение за утврдување престанок 
на мандат член на Советот за јавни 
набавки................................................ 182/12

3488. Решение за утврдување престанок 
на мандат член на Советот за јавни 
набавки................................................ 182/12

3489. Решение за утврдување престанок 
на мандат член на Советот за јавни 
набавки................................................ 182/12

3490. Решение за утврдување престанок 
на мандат член на Советот за јавни 
набавки................................................ 182/13

3491. Решение за утврдување престанок 
на мандат член на Советот за јавни 
набавки................................................ 182/13

3492. Решение за утврдување престанок 
на мандат член на Советот за јавни 
набавки................................................ 182/13

3493. Решение за утврдување престанок 
на мандат член на Советот за јавни 
набавки................................................ 182/13

3494. Решение за разрешување од долж-
носта претседател на Управниот од-
бор на Агенцијата за филм на Репуб-
лика Македонија................................ 182/14

3495. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на 
извозот на Република Македонија...... 182/14

3496. Решение за разрешување член на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
ЈП за берзанско работење Агро-Берза 
со П.О. Скопје.................................... 182/14

3497. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор од ре-
дот на афирмирани и стручни лица 
на ЈП Службен весник на Република 
Македонија........................................... 182/14

3498. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Клиничка болница 
„д-р Трифун Пановски“ - Битола....... 182/15

3499. Решение за разрешување член на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – 
Битола................................ 182/15

3500. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ – 
Битола................................................ 182/15

3501. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Пехчево............................................... 182/15

3502. Решение за разрешување в.д. член 
на Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Виница................................................ 182/16

3503. Решение за разрешување член на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
ЈП за стопанисување со пасишта – 
Скопје.................................................. 182/16
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3504. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за дигестивна хирургија -
Скопје.................................................. 182/16

3505. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на ЈП за државни 
патишта............................................... 182/16

3506. Решение за разрешување членови на 
Управниот одбор на ЈП за стопани-
сување со државните шуми „Маке-
донски шуми”- П.О.– Скопје.............. 182/17

3507. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за трауматологија, ортопед-
ски болести, анестезија, реанимација 
и интензивно лекување и ургентен 
центар – Скопје................................. 182/17

3508. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на ЈП за стопани-
сување со објектите за спорт во соп-
ственост на Република Македонија... 182/17

3509. Решение за разрешување член на
Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на ЈУ Завод за рехабилита-
ција на деца и младинци - Скопје...... 182/17

3510. Решение за разрешување член на
Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на ЈУ за сместување на лица 
баратели на право на азил „Прифатен 
центар за баратели на азил“ – Скопје. 182/18

3511. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Македонската 
академска истражувачка мрежа........ 182/18

3512. Решение за разрешување член на
Управниот одбор – претставник на 
основачот на Државниот студентски 
дом „Браќа Миладиновци“ – Штип.... 182/18

3513. Решение за именување претседател 
и членови на Одборот за обезбеду-
вање, следење и оценување на квали-
тетот на работите на медијацијата..... 182/18

3514. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за детски болести - Скопје... 182/19

3515. Решение за разрешување членoви на 
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Тетово................................................. 182/19

3516. Решение за разрешување членови на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
ЈП за извршување на водостопански 
дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Про-
биштип................................................ 182/19

3517. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Клиничка болница 
- Тетово................................................ 182/20

3518. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на ЈП за извршува-
ње на водостопански дејности ХС 
„Злетовица“ – Пробиштип................ 182/20

3519. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор - 
претставници на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - Струмица............... 182/20

3520. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Прилеп................................. 182/20

3521. Решение за разрешување членови на 
Управниот одбор на Централниот ре-
гистар на Република Македонија....... 182/21

3522. Решение за разрешување членови на 
Управниот одбор на ЈП за управува-
ње и заштита на повеќенаменското 
подрачје „Јасен” - Скопје.................. 182/21
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чување на туберкулозата кај населе-
нието во  Република Македонија во 
2017 година........................................ 153/2

3003. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за остварување 
и развој на дејноста во ученичкиот 
стандард за 2017 година.................... 156/9

3145. Програма за изменување на Програ-
мата за финансиска поддршка во ри-
барството и аквакултурата за 2017 
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3154. Програма за капитални трансфери 
за невладини организации во областа 
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3155. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за финансиска 
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3156. Програма за изменување и дополну-
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поддршка во земјоделството за 2017 
година................................................. 166/7

3157. Програма за изменување на Програ-
мата за финансиска поддршка на ру-
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3185. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за надоместува-
ње на дел од трошоците за купени и 
вградени сончеви термални колек-
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дерации и проекти на Агенцијата за 
млади и спорт за унапредување на 
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3833. Програма за изменување на Програ-
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3834. Програма за изменување на Годиш-
ната програма за финансирање на из-
работка на урбанистички планови, 
регулациски планови на генерални 
урбанистички планови, урбанистич-
ко – планска документација и урба-
нистичко – проектни документации 
за  2017 година.................................. 191/95

3835. Програма за изменување на Програ-
мата за едукација на лекари и ме-
дицински персонал и за кофинанси-
рање на специјализација, односно 
супспецијализација на здравствените 
работници и здравствените соработ-
ници вработени во приватни здрав-
ствени установи, други правни лица 
и невработени за 2017 година............ 191/95

3836. Програма за изменување  на Прог-
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туризмот за 2017 година................... 191/96

3837. Програма за изменување на Програ-
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3838. Програма за изменување на Програ-
мата за заштита на населението од 
ХИВ/СИДА во Република Македо-
нија за 2017 година............................ 191/97

3839. Програма за изменување на Програ-
мата за активна здравствена заштита 
на мајките и децата во Република 
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3840. Програма за изменување на Програ-
мата за рана детекција на малигни 
заболувања во Република Македони-
ја за 2017 година.................................. 191/98

3841. Програма за изменување на Програ-
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нието во Република Македонија  во 
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416. Исправка на Програмата за користе-
ње на средствата за ветеринарно јав-
но здравство во 2017 година објавена 
во „Службен весник на Република 
Македонија“ во бр. 192 од 17 октом-
ври 2016 година................................. 24/2

1098. Исправка на Програмата за финан-
сиска поддршка во земјоделството за 
2017 година, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
192 од 17 октомври 2016 година....... 55/15

ПЛАН 
Рег. бр. Бр./стр.

975. Акциски план за изменување на Ак-
цискиот план за обновливи извори на 
енергија на Република Македонија 
до 2025 година со визија до 2030 го-
дина..................................................... 51/3

ДЕЛОВНИК  
Рег. бр. Бр./стр.
2233. Деловник за изменување на Делов-

никот за работа на Владата на Репуб-
лика Македонија.................................. 113/3

ТАРИФНИК 
Рег. бр. Бр./стр.
3138. Тарифник за изменување на Тари-

фникот за висината на надоместоци-
те за поднесено барање за добивање 
согласност и за дадено стручно мис-
лење.................................................... 164/9

МЕТОДОЛОГИИ 
Рег. бр. Бр./стр.
2897. Методологија за изменување на Ме-

тодологијата за начинот на формира-
ње на цените на лековите................... 148/15
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3286. Методологија за изменување и до-
полнување на Методологијата за 
проценка на влијанието на регулати-
вата.................................................. 173/5

  
 УПАТСТВА 

Рег. бр.  Бр./стр.
2666. Упатство за начинот на постапување 

на министерствата, другите органи 
на државната управа и управните ор-
ганизации за време на изборниот 
процес.................................................. 131/12

2667. Упатство за забрана за користење на 
движни и недвижни ствари во 
државна сопственост за време на из-
борен процес......................................... 131/13

3367. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за начинот на 
постапување во работата на минис-
терствата во процесот на спроведува-
ње на проценка на влијанието на ре-
гулативата.......................................... 177/27

  
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. Преглед на декларации ЕУ (Брисел) 

кон кои Република Македонија се 
придружи во периодот 1 јули – 31 
декември 2016 година......................... 33/2

2. Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ
(Брисел) за климатски промени кон 
кои Република Македонија се прид-
ружи во периодот 1 јули – 31 декем-
ври 2016 година................................. 33/4

3. 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 2016 година........ 33/6

4. Преглед на декларации ЕУ (ЕЕАС –
Брисел) и рестриктивни мерки кон 
кои Република Македонија не се
придружи во периодот 1 јули – 31 
декември 2016 година......................... 33/8

5. 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 јули–31 декември 2016 година.. 33/10

6. Преглед на декларации на ЕУ (Бри-
сел) кон кои Република Македонија 
се придружи во периодот 1 јануари –
30 јуни 2017 година............................ 122/2

7. Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ 
(Брисел) за климатски промени кон 
кои Република Македонија се прид-
ружи во периодот 1 јануари - 30 јуни 
2017 година........................................ 122/3

8. Преглед на правни акти на ЕУ (Бри-
сел) кон кои Република Македонија 
се придружи, а од кои произлегуваат 
обврски за Република Македонија и 
за нејзините правни и физички лица 
(рестриктивни мерки) во  периодот 1 
јануари – 30 јуни 2017 година........... 122/5

9. Преглед на декларации/изјави на ЕУ 
(ЕЕАС - Брисел) и рестриктивни 
мерки кон кои Република Македони-
ја не се придружи во периодот 1 ја-
нуари – 30 јуни 2017 година............. 122/6

10. Преглед на изјави на обраќања и дру-
ги заеднички документи на ЕУ (Њу-
јорк, Женева, Виена ОН-ОБСЕ, Страз-
бург), кон кои Република Македонија 
се има придружено во периодот 1 jану-
ари–30 јуни 2017 година........................ 122/8

11. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката за 
спроведување (ЗНБП) 2017/905 на 
Советот од 29 мај 2017 година за спро-
ведување на Одлука  2010/788/ЗНБП за 
рестриктивни мерки против Демок-
ратска Република  Конго.................... 133/2

12. Одлука за воведување на рестрик-
тивните мерки согласно Одлуката 
(ЗНБП) 2017/734 на Советот од 25 
април 2017 година за изменување на 
Одлука 2013/184/ЗНБП за рестрик-
тивни мерки против Мијанмар/Бурма 133/13

13. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно  Oдлуката 
(ЗНБП) 2017/917 на Советот од 29 
мај 2017 година за изменување на 
Одлука 2013/255/ЗНБП за рестрик-
тивни мерки против Сирија............... 133/16

14. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката 
(ЗНБП) 2017/496 на Советот од 21 
март 2017 година за изменување на 
Одлука 2011/172/ЗНБП за рестрик-
тивни мерки насочени против одре-
дени лица, субјекти и  тела во  однос 
на состојбата во Египет.................... 154/2

15. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Oдлуката 
(ЗНБП) 2017/621 на Советот од 31 
март 2017 година за изменување на 
Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за рес-
триктивни мерки во однос на состој-
бата во Либија..................................... 154/9

16. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката за 
спроведување (ЗНБП) 2017/1245 на 
Советот од 10 јули  2017 година за 
спроведување на Одлука 
2013/255/ЗНБП во врска со  рестрик-
тивни мерки против Сирија................ 154/12
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17. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно  Oдлуката 
(ЗНБП) 2015/1333 на Советот од 31
јули 2015 година за рестриктивни 
мерки во однос  на состојбата во Ли-
бија и за укинување на Одлука 
2011/137/ЗНБП................................... 154/17

18. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката 
(ЗНБП) 2017/607 на Советот од 29
март 2017 година за изменување на 
Одлука 2011/173/ЗНБП за рестрик-
тивни мерки  во однос на состојбата 
во Босна и Херцеговина.................... 154/81

19. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката за 
спроведување (ЗНБП) 2016/1985 на
Советот од 14 ноември 2016 година 
за спроведување на Одлука 
2013/255/ЗНБП во врска со рестрик-
тивни мерки против Сирија............... 154/84

20. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно  Одлуката за 
спроведување (ЗНБП) 2016/1897 на
Советот од 27 октомври 2016 година 
за спроведување на Одлука 
2013/255/ЗНБП во врска со  рестрик-
тивни мерки против Сирија................ 154/92

21. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно  Одлуката за 
спроведување (ЗНБП) 2017/1341 на
Советот од 17 јули 2017 година за 
спроведување на Одлука 
2013/255/ЗНБП во врска со  рестрик-
тивни мерки против Сирија................ 154/101

  
МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
  

Рег. бр.  Бр./стр.
165. Правилник  за изменување на Пра-

вилникот за начинот на вршење на 
полициските работи ............................ 14/2

166. Правилник  за изменување на Пра-
вилникот за обука во Министерство-
то за внатрешни работи ...................... 14/2

167. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот на вршење на ге-
нерален и стручен надзор во полици-
јата......................................................... 14/3

204. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на возачка дозвола и 
возачка книшка, начинот на нивното 
издавање и заменување и за начинот 
на водење на евиденциите за издаде-
ни возачки дозволи и возачки книш-
ки во Министерството за внатрешни 
работи................................................. 16/3

455. Правилник за начинот на бодување 
на стручниот испит за вршење рабо-
ти на предавач и возач-инструктор 
во автошколата, контролор, испиту-
вач по наставна програма од сообра-
ќајни правила и прописи (теоретски 
дел) и испитувач по наставна програ-
ма од управување со возило (практи-
чен дел) во испитен центар ................ 27/3

459. Правилник за типовите на технички 
средства кои ќе се употребуваат за 
аудио и видео снимање од страна на 
полицијата.......................................... 28/2

460. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
постапката на регистрација на вози-
лата..................................................... 28/2

485. Правилник  за  поблиските критери-
уми, начинот на работа на автошко-
лите, наставниот план и програма за 
обука, стручниот кадар, опремата со 
која треба да располагаат, како и 
евиденциите што треба да ги водат 
автошколите за оспособување на 
кандидати за возачи............................ 30/7

900. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката на 
регистрација на возилата ....................  46/24

937. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето и на об-
разецот на лиценца за контролор, ис-
питувач по наставна програма сооб-
раќајни правила и прописи (теорет-
ски дел) и испитувач по наставна 
програма управување со возила 
(практичен дел) во испитен центар.... 48/36

945. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на вршење на полициските работи..... 49/2

1129. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
постапката на полагање на стручниот 
испит за оспособеност за извршува-
ње на работи на техничкиот преглед, 
формата и содржината на образецот 
на уверението за положен испит, на-
чинот на работа на комосијата за 
спроведување на стручниот испит и 
програмата за полагање на стручниот 
испит, како и начинот на водење на 
евиденцијата за спроведените струч-
ни испити од страна на комисијата.... 58/2

1319. Правилник за Програмата за про-
верка на знаење на кандидат за во-
зач........................................................ 72/2

1320. Правилник за Програмата за про-
верка на стручното оспособување за 
добивање на лиценца за оспособува-
ње на кандидати за возачи................. 72/10

1321. Правилник за Програмата за начи-
нот на спроведување на испити за 
проверка на знаење за добивање на 
лиценца за контролор, испитувач по 
наставна  програма сообраќајни пра-
вила и прописи (теоретски дел) и ис-
питувач по наставна програма упра-
вување со возила (практичен дел)....  72/14

1347. Решение за определување привре-
мен граничен премин........................ 74/2
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1561. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на образецот на возачка дозвола и 
возачка книшка, начинот на нивното 
издавање  и заменување и за начинот 
на водење на евиденциите за издаде-
ни  возачки дозволи и возачки книш-
ки во Министерството за внатрешни 
работи................................................. 89/15

1737. Правилник за изменување  на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на образецот на барањето и на обра-
зецот на дозволата за возач-инструк-
тор, начинот на нејзино издавање и 
заменување и начинот на водење на 
евиденцијата за издадени дозволи за 
возач - инструктор  во Министер-
ството за внатрешни работи................ 91/25

1738. Правилник за изменување  на Пра-
вилникот за форма и содржина на 
образецот на барањето и на образе-
цот на лиценца за предавач по нас-
тавна програма сообраќајни правила 
и прописи и возач - инструктор во 
автошкола............................................. 91/28

1739. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на обрасците на барањата за издава-
ње на меѓународната возачка дозвола 
и одобрение за управување со туѓо 
моторно возило во странство, како и 
формата и содржината на образецот 
на меѓународната возачка дозвола и 
одобрениетo за управување со туѓо 
моторно возило во странство............. 91/30

2617. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за обрасците на патните 
исправи и визи на државјаните на Ре-
публика Македонија, за начинот на 
фотографирање за патните исправи и 
за водење на евиденција..................... 126/10

2618. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за образецот на барањето 
за издавање на личната карта, обра-
зецот на потврдата за поднесено ба-
рање за издавање на личната карта, 
образецот на личната карта, поста-
пката за издавање и замена на лична-
та карта и за начинот на водење на 
евиденција за издадените лични 
карти.................................................. 126/15

2619. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на образецот на возачка дозвола и 
возачка книшка, начинот на нивното 
издавање и заменување и за начинот 
на водење на евиденциите за издаде-
ни возачки дозволи и возачки книш-
ки во Министерството за внатрешни 
работи................................................. 126/18

2827. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на обрасците на барањата за издава-
ње на меѓународната возачка дозвола 
и одобрение за управување со туѓо 
моторно возило во странство, како и 
формата и содржината на образецот 
на меѓународната возачка дозвола и 
одобрениетo за управување со туѓо 
моторно возило во странство............. 143/13

3755. Решение за дополнување на Решени-
ето за цените на обрасците што ги 
издава Министерството за внатреш-
ни работи.............................................. 190/77

МИНИСТЕРСТВО  
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

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

решни работи..................................... 19/2
417. Објава од Министерството за надво-

решни работи..................................... 24/2
1007. Објава од Министерство за надво-

решни работи .......................................  53/4
2620. Објава од Министерството за надво-

решни работи...................................... 126/21
2925. Објава од Министерството за надво-

решни работи..................................... 151/2
3238. Решение за именување на претседа-

телот, членовите и секретарот на Ко-
мисијата за чување, одржување, об-
новување и обележување на гранич-
ните линии и граничните ознаки на 
Република Македонија со соседните 
држави................................................ 172/3

3287. Објава од Министерство за надво-
решни работи..................................... 173/7

МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ПРАВДА 

Рег. бр. Бр./стр.
1. Решение за престанок на службата 

на нотарот........................................... 1/2
41. Правилник за начинот на полагање 

на квалификациониот испит, испитот 
за рангирање, стручниот испит за 
проверка на знаењата, испитот за за-
меник извршител и за формата и сод-
ржината на уверението за положени 
испити................................................. 6/2

52. Решение за престанок на службата 
на нотарот........................................... 6/60

85. Тарифник за висината на реално 
потребните трошоци  за полагање на 
испитот за медијатор, признавање на 
обуките завршени во странство и из-
давање на лиценците односно акре-
дитациите............................................ 9/2

94. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства 
за редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии.............................. 10/2
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205. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средствата 
за редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии............................... 16/23

262. Решение за престанок на вршење на 
нотарската служба............................. 19/19

461. Правилник за начинот на полагање 
на квалификациониот нотарски ис-
пит, испитот за рангирање за нотар, 
испитот за заменик-нотар, испитот за 
помошник-нотар, испитот за нотар-
ски стручен соработник и  стручниот 
испит за проверка на знаењата на но-
тарите и за формата и содржината на 
уверението за положени испити........ 27/3

466. Програма за градивото и прописите 
за полагање на теоретскиот дел од
квалификациониот нотарски испит и 
испитот за рангирање на нотар, ис-
питот за заменик-нотар, испитот за 
помошник-нотар, испитот за нотар-
ски стручен соработник и стручниот 
испит за проверка на знаењата на но-
тарите ................................................... 29/2

562. Решение за престанок на службата 
на нотарот........................................... 35/2

563. Решение за исправка на Решението 
за престанок на службата на нота-
рот....................................................... 35/3

976. Список на поставени постојани суд-
ски преведувачи (Оглас од 1.3.2017
година)................................................ 51/12

1348. Решение за престанок на службата 
на нотарот........................................... 74/3

1349. Решение за престанок на службата 
на нотарот........................................... 74/3

1350. Решение за престанок на службата 
на нотарот........................................... 74/3

1351. Решение за престанок на службата 
на нотарот........................................... 74/4

1424. Правилник за изменување на пра-
вилникот за видот, содржината, фор-
мата, начинот на водењето на актите, 
уписниците, книгите и имениците на 
нотарот, помошните книги, начинот 
на примање и чување на нотарските 
исправи и предметите од вредност и 
нивното издавање и преземање, на-
чинот на чување и обнова на нотар-
ските списи и исправи, начинот на 
архивирање и организирањето на ар-
хивирањето, како и преземање на 
други формaлни дејствија................. 80/6

1432. Одлука за запирање на исплата на 
средства за редовно годишно финан-
сирање од Буџетот на Република Ма-
кедонија на политички партии........... 81/20

1740. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства 
за редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии............................... 91/35

1977. Правилник за содржината на извеш-
тајот за работата на Комората на ме-
дијатори на Република Македонија.... 101/2

2621. Решение за престанок на службата 
на нотарот...........................................  126/21

2622. Правилник за  начинот за вршење 
на надзор над работата на Комората 
на медијатори на Република Македо-
нија..................................................... 126/21

2857. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства 
за редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии.............................. 146/2

2976. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства 
за редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии............................... 154/6

3009. Решение за престанок на службата 
на нотарот........................................... 157/3

3146. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за работното време на но-
тарските канцеларии.......................... 165/5

3214. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства 
за редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии.............................. 170/4

3616. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства 
за редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии.............................. 186/11

3617. Решение за престанок на службата 
на нотарот........................................... 186/12

3756. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства 
за редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии.............................. 190/78

3757. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства 
за редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии.............................. 190/78

3758. Список на поставени постојани суд-
ски преведувачи................................ 190/79

3910. Решение за престанок на службата 
на нотарот........................................... 197/40

486. Исправка на Правилникот за начи-
нот на вршење на надзор над закони-
тоста на работењето на нотарот обја-
вен во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 226 од 30 декем-
ври 2016 година................................. 30/54

МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ФИНАНСИИ 

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

та на барањето за враќање на дано-
кот на додадена вредност за набав-
ките на добра или услуги извршени 
од страна на УЕФА, поврзаните ли-
ца на УЕФА и Фудбалските клубови 
за цели на реализација на УЕФА Су-
пер Куп 2017 и формата и содржи-
ната на потврдата за враќање на да-
нокот на додадена вредност за на-
бавките на добра или услуги из-
вршени од страна на УЕФА, поврза-
ните лица на УЕФА и Фудбалските 
клубови за цели на реализација на 
УЕФА Супер куп 2017....................... 8/3
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68. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за ослободвање од 
плаќање на увозни давачки, данок на 
додадена вредност, акциза и надомес-
тоци при увоз на стока/добра, вклучу-
вајќи и привремен увоз со делумно 
ослободување извршени од страна на 
УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и
Фудбалските кубови и формата и 
содржината на потврдата за ослобо-
дување од плаќање на увозни да-
вачки, данок на додадена вредност, 
акциза и надоместоци при увоз на 
стока/добра, вклучувајќи и привре-
мен увоз со делумно ослободување 
извршени од страна на УЕФА, пов-
рзаните лица на УЕФА и Фудбалски-
те кубови............................................. 8/7

69. Правилник за формата и содржината 
на барањето за ослободување од пла-
ќање на увозни давачки, данок на до-
дадена вредност, акциза и надоместо-
ци при увоз на добра/стоки, вклучувај-
ќи и привремен увоз со делумно ос-
лободување, за реализација на про-
ект УЕФА Супер Куп 2017 финанси-
ран со парични средства од УЕФА.... 8/11

70. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за ослободување од 
плаќање на увозни давачки, данок на 
додадена вредност, акциза и надо-
местоци при увоз, вклучувајќи и 
привремен увоз со делумно ослобо-
дување, за реализација на УЕФА Су-
пер Куп 2017....................................... 8/14

71. Правилник за формата и содржина-
та на фактурата, формата и содржи-
ната на пријавата, начинот на прија-
вување на прометот, содржината на 
евиденцијата на фактури која ја води 
управата за јавни приходи како и 
формата и содржината на евиденци-
јата за примени фактури која ја води 
примателот на прометот за цели на 
спроведување на даночното ослобо-
дување од плаќање на данок на дода-
дена вредност на промет на добра и 
услуги наменети за реализација на 
проект кој е финансиран со парични 
средства добиени од УЕФА за цели 
на реализација на УЕФА Супер Куп
2017.................................................... 8/17

88. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на пополнување 
на царинската декларација и кодек-
сот на шифри кои се употребуваат 
при пополнување на царинската дек-
ларација.............................................. 9/3

515. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на пресметување и уплатување на да-
нокот на добивка и начинот на од-
бегнување на двојното ослободување 
или двојното оданочување ................. 31/13

2365. Правилник за образецот за финан-
сиските извештаи со спецификација 
на трошоците за приходите и расхо-
дите на трансакциската сметка за из-
борна кампања.................................... 121/7

3418. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за спроведување на Зако-
нот за акцизите................................... 180/2

3873. Објава од Министерството за фи-
нансии................................................. 193/10

3905. Правилник за начинот на пресмeтка 
и уплата на аконтациите на персо-
налниот данок на доход, формата и 
содржината и начинот на доставува-
ње и одобрување на електронската 
пресметка за приход и данок............. 197/25

3906. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за издавање на одоб-
рение за намалување на пресметани-
от данок  на доход по основ на вове-
дување на фискален систем на оп-
рема, односно фискална апаратура и 
интегриран автоматски  систем за 
управување........................................ 197/28

3907. Правилник за формата и соджината 
на извештајот за корисниците на 
продажни места на зелените пазари... 197/31

3908. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за паушално плаќање 
на персонален данок на доход.......... 197/34

3909. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за формата и 
содржината на платните инструмен-
ти за вршење на платниот промет во 
земјата................................................ 197/37

  
МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЕКОНОМИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1403. Листи на стоки за второ полугодие 

од 2017 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, Норвеш-
ка и Швајцарската конфедерација...... 79/3

2012. Правилник за формата и содржина-
та на Решението за доделување на 
јавно овластување на Занаетчиска 
комора, како и формата и содржина-
та на Решението за одбивање на ба-
рањето за доделување на јавно ов-
ластување на Занаетчиска комора...... 104/2

2013. Правилник за форматa и содржина-
тa на барањето за доделување на јав-
но овластување на Занаетчиска ко-
мора.................................................... 104/5

2014. Правилник за минимално технички-
те услови кои треба да ги исполнува-
ат просториите во кои се врши зана-
етчиска дејност................................... 104/7
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2015. Правилник за определување на  за-
наетчиските дејности за чие вршење 
не е потребно соодветно стручно об-
разование или соодветно стручно ос-
пособување......................................... 104/8

2016. Правилник за определување на  за-
наетчиски дејности кои треба задол-
жително да се вршат во просто-
рии....................................................... 104/10

2017. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за упис во Занаетчис-
киот регистар........................................ 104/13

2018. Правилник за формата, содржината 
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938. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за големината на рибите 
под која не смеат да се ловат за сто-
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1921. Правилник за изменување на Пра-
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247. Програма за финансирање на прог-
рамските активности на национални-
те инвалидски организации, нивните 
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та на прекршочниот платен налог...... 61/2

1162. Објава за стапката на трошоците за 
живот и платите за месец април 2017 
година.................................................. 61/8

1494. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка заради учество во колективно 
договарање......................................... 87/4
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живот и платите за месец јули 2017 
година................................................. 113/27

2285. Решение за давање согласност на 
Статутарна одлука за измена на Ста-
тутот на ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа - Прилеп............. 114/10

2715. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец август 2017
година.................................................. 135/19

2731. Правилник за начинот на  обезбеду-
вање на финансиската помош за ис-
плата на минимална плата.................. 138/6

2835. Правилник за формата и содржина-
та на мандатниот платен налог......... 144/3

2836. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог...... 144/6

2837. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог...... 144/9

2838. Правилник за формата и содржина-
та на мандатниот платен налог......... 144/14

2839. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог..... 144/18

2840. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог..... 144/22

2841. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог..... 144/25

2863. Решение за впишување на здруже-
ние во Регистарот на здруженија на 
граѓани од областа на социјалната 
заштита............................................... 147/5

2864. Решение за впишување на здруже-
ние во Регистарот на здруженија на 
граѓани од областа на социјалната 
заштита............................................... 147/6

2865. Решение за впишување на здруже-
ние во Регистарот на здруженија на 
граѓани од областа на социјалната 
заштита............................................... 147/6

2866. Решение за впишување на здруже-
ние во Регистарот на здруженија на 
граѓани од областа на социјалната 
заштита............................................... 147/6

3169. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец октомври 
2017 година........................................ 167/16

3198. Правилник за содржината и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
сторителите на прекршок и за изре-
чените глоби за сторениот прекршок 
од страна на прекршочните комисии 
во Министерството за труд и соци-
јална политика.................................. 169/9

3239. Решение за впишување на здруже-
ние во Регистарот на здруженија од 
областа на социјалната заштита....... 172/4

3240. Решение за впишување на здруже-
ние во Регистарот на здруженија од 
областа на социјалната заштита....... 172/4

3579. Правилник за  изменување на Пра-
вилникот за начинот за остварување 
на правото на паричен надоместок за 
помош и нега од друго лице............... 184/11

3779. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец ноември 
2017 година....................................... 190/115

3843. Решение за впишување на здруже-
ние во Регистарот на здруженија од 
областа на социјалната заштита....... 191/99

3911. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за минималните барања за 
безбедност и здравје при работа на 
бремени работнички, работнички кои 
неодамна се породиле или дојат(*)...... 197/40
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3912. Решение за впишување на здруже-
ние во Регистарот на здруженија од 
областа на социјалната заштита....... 197/41

3913. Решение за впишување на здруже-
ние во Регистарот на здруженија од 
областа на социјалната заштита....... 197/42

3914. Решение за впишување на здруже-
ние во Регистарот на здруженија од 
областа на социјалната заштита....... 197/42

  
МИНИСТЕРСТВО 

ЗА КУЛТУРА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
3419. Правилник за утврдување на крите-

риумите за доделување месечни на-
доместоци од средства од Буџетот на 
Република Македонија за придонеси-
те за здравствено, пензиско и инва-
лидско осигурување  и за персонал-
ниот данок на доход на самостојните 
уметници............................................ 180/5

  
МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
5. Правилник за начинот на склучува-

ње на Договорот за отуѓување и да-
вање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија............................ 2/2

87. Правилник за изменување на Правил-
никот за техничките елементи за из-
градба и реконструкција на јавните па-
тишта и на објектите на патот........... 9/3

206. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот, правилата и по-
себните услови за вршење на инспек-
циски надзор и посебните услови кои 
треба да ги исполнува лице за да 
врши инспекциски надзор на јавен
воздушен превоз................................ 16/23

538. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандарди 
и нормативи за урбанистичко плани-
рање ...................................................... 33/3

701. Правилник за начинот, правилата и 
посебните услови за вршење на над-
зор на специјализирани услуги со 
воздухоплов и воздухопловно спорт-
ски дејности, како и посебните усло-
ви кои треба да ги исполнува лице за 
да врши работи на инспектор............ 41/22

2629. План за распределба на меѓународ-
ните транспортни дозволи за 2018
година.................................................... 127/4

2796. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на спроведува-
ње на постапката за изработување и 
донесување на урбанистички пла-
нови, регулациски планови на гене-
рални урбанистички планови, урба-
нистичко - плански документации и 
урбанистичко-проектни документа-
ции во електронска форма................. 142/2

3288. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за  формата и содржинатa 
на писмените инструкции................. 173/7

3580. План за распределба на меѓународ-
ните транспортни дозволи за 2018 
година.................................................. 184/14

  
МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

564. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за изда-
вање на дозвола за испуштање, како 
и потребната документација која се 
приложува кон барањето за издавање 
на дозвола за испуштање................... 35/3

565. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на дозволата за ис-
пуштање  во водите........................... 35/16

649. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на дозволата за ко-
ристење на вода................................. 37/2

1923. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината, 
методологијата и начинот на водење 
на Регистарот на испуштање и пре-
несување на загадувачи (*).................. 97/11

1924. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за минимал-
ни технички услови за вршење на 
дејноста складирање, третман и/или 
преработка на отпад, формата и сод-
ржината на образецот на барањето за 
добивање, промена и обновување на 
дозвола за преработка, третман и 
/или за складирање на отпад, како и 
формата и содржината на образецот 
на дозволата.......................................... 97/11

1948. Правилник за содржината и форма-
та на образецот на барањето, за ко-
ристење на вода и потребната доку-
ментација која се приложува кон ба-
рањето за издавање на дозвола за ко-
ристење на водата.......................... 98/6

1949. Правилник за формата и содржина-
та на образецот за евиденцијата за 
количините по категорија и вид на 
опрема која производителот ја пушта 
на пазар во Република Македонија.... 98/16

1950. Правилник за формата, содржината, 
целите, начинот на изработка и ви-
дот и изворите на податоци кои се 
користат за изработка на Извештајот 
како и начинот на оценување на Из-
вештајот................................................ 98/18

2641. Правилник за начин на одржување 
на планински патеки............................ 130/3

2642. Правилник за начинот на oпределу-
вање на планински патеки.................. 130/3
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МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО  

И АДМИНИСТРАЦИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
2346. Правилник за формата и содржина-

та на прекршочниот платен налог...... 119/5
2347. Правилник за формата и содржина-

та на прекршочниот платен налог...... 119/8
2348. Правилник за формата и содржина-

та на образецот на легитимацијата на 
управниот инспектор, начинот на
нејзиното издавање и одземање и из-
гледот на знакот на легитимацијата... 119/14

2349. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог...... 119/16

3586. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на спроведува-
ње на испитoт за административно 
управување како и формата и сод-
ржината на потврдата за положен ис-
пит...................................................... 185/3

  
УСТАВЕН СУД  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

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

лика Македонија, У.бр.163/2014 од 27 
декември 2016 година......................... 2/2

95. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.160/2014 од 18
јануари 2017 година............................ 10/2

207. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.121/2015 доне-
сена на 1 февруари 2017 година.......... 16/25

650. Одлука на Уставниот суд  на Репуб-
лика Македонија, У.бр.147/2016 од 15
март 2017 година................................ 37/14

767. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.110/2016 од 29
март 2017 година ................................. 44/159

969. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.106/2016 од 12
април 2017 година............................... 50/9

1125. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.35/2017 од 17
мај 2017 година .................................... 57/23

1153. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.136/2016 од 5
април 2017 година ............................... 59/2

1154. Издвоено мислење од Уставниот суд 
на Република Македонија ................... 59/9

1165. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.172/2016 од 17
мај 2017 година .................................... 62/12

1345. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.3/2017 од 7 ју-
ни 2017 година.................................... 73/18

1643. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 65/2016 од 5
јули 2017 година................................. 90/22

1644. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 136/2016 од 5 
јули 2017 година................................... 90/25

1747. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.49/2016 од 12 
јули 2017 година.................................. 93/6

1748. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.114/2016 од 12 
јули 2017 година.................................... 93/8

2867. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.64/2016 од 27 
септември 2017 година....................... 147/6

2868. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.83/2016 од 27 
септември 2017 година....................... 147/9

2926. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.100/2016 од 4 
октомври 2017 година........................ 151/2

3010. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.9/2017 од 1 но-
ември 2017 година.............................. 157/4

3215. Одлука  на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.169/2016 од 16 
ноември 2017 година........................... 170/5

3406. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.143/2016 од 29 
ноември 2017 година.......................... 178/12

3560. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.37/2017 од 29 
ноември 2017 година........................... 183/82

3874. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.7/2017 од 20 
декември 2017 година......................... 193/10

3875. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.38/2017 од 1
ноември 2017 година.......................... 193/10

3876. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.70/2017 од 20 
декември 2017 година......................... 193/13

3884. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.36/2017 од 13 
декември 2017 година......................... 195/3

  
СУДСКИ СОВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
17. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Скопје 2 Скопје.......... 3/2
18. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Радовиш..................... 3/2
19. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија............................. 3/2
20. Оглас за избор на претседател на Ос-

новниот суд во Гевгелија.................... 3/2
96. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија ...........................  10/5
119. Деловник за изменување  и дополну-

вање на Деловникот за работа на Суд-
скиот совет на Република Македо-
нија...................................................... 12/2

208. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Битола....................... 16/27
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209. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Тетово........................ 16/27

210. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Струмица................... 16/28

423. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Скопје II - Скопје....... 24/121

424. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Кочани....................... 24/121

425. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Кратово..................... 24/121

426. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Крива Паланка.......... 24/121

528. Одлука за избор на претседател на 
Врховниот суд на Република Македо-
нија....................................................... 32/6

529. Решение од Судскиот совет на Ре-
публика Македонија............................. 32/6

530. Решение од Судскиот совет на Ре-
публика Македонија............................. 32/6

671. Оглас за избор на претседател на Ос-
новниот суд Свети Николе................... 40/2

869. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Скопје 2 Скопје ......... 45/126

870. Одлука за избор на судии поротници 
на Апелационен суд Скопје ................ 45/126

871. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Ресен .......................... 45/126

906. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Куманово ................... 47/10

907. Решение од Судскиот совет на Ре-
публика Македонија ............................ 47/10

1036. Одлука за избор на судии поротници 
на Апелационен суд Битола................ 54/12

1037. Решение од Судскиот совет на Ре-
публика Македонија.............................. 54/12

1038. Решение од Судскиот совет на Ре-
публика Македонија.............................. 54/12

1039. Решение од Судскиот совет на Ре-
публика Македонија............................. 54/12

1040. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија...................................... 54/13

1304. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Охрид ......................... 69/3

1305. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Гостивар .................... 69/3

1306. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Скопје 2 Скопје ......... 69/3

1404. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија................................... 79/10

1405. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија.................................. 79/10

1406. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија.................................. 79/10

1467. Одлука за избор на претседател на 
Управниот суд.................................... 85/2

1468. Одлука за избор на претседател на 
Основниот суд Гевгелија.................. 85/2

1469. Одлука за избор на претседател на 
Основниот суд Свети Николе........... 85/2

1470. Одлука за избор на претседател на 
Основниот суд Крушево................... 85/3

1471. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Свети Николе............. 85/3

1472. Одлука за избор на судии поротници 
на Основниот суд Радовиш................. 85/3

1473. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Берово........................ 85/3

1474. Решение од Судскиот совет на Ре-
публика Македонија............................. 85/4

1475. Решение од Судскиот совет на Ре-
публика Македонија............................. 85/4

1749. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија.................................. 93/9

1750. Оглас од Судски совет на Република 
Македонија........................................... 93/10

2303. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија.................................. 117/3

2304. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија................................. 117/3

2388. Решение од Судскиот совет на Ре-
публика Македонија............................. 122/13

2696. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија.................................. 135/8
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44. Упатство за изменување на Упат-

ството за утврдување на начинот и 
постапката на снабдување со книжни 
и ковани пари...................................... 6/54

45. Упатство за изменување на Упат-
ството за видот и начинот на доставу-
вање на податоци и нивно користење 
при спроведување на Одлуката за 
проверка на автентичноста и соодвет-
носта, условите и начинот на враќање 
на книжните и кованите пари во оп-
тек........................................................ 6/54

109. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за спроведување 
на Одлуката за методологијата за ут-
врдување на адекватноста на капита-
лот........................................................ 11/2

120. Одлука за изменување на Одлуката 
за издавање и за основните белези на 
книжните пари во апоени од 10 и 50 
денари.................................................. 12/4

134. Упатство за известување од операто-
рите на платните системи................... 13/2

427. Упатство за изменување на Упат-
ството за спроведување на Одлуката 
за методологијата за утврдување на 
адекватноста на капиталот................. 24/122

444. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за лимитите на изло-
женоста............................................... 26/2
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445. Одлука за методологијата за управу-
вање со ризикот на задолженост....... 26/2

446. Одлука за методологијата за утврду-
вање на максималниот износ за рас-
пределба на резултатот од работе-
њето..................................................... 26/4

447. Одлука за изменување на Одлуката 
за сметководствениот и регулаторни-
от третман на средствата преземени 
врз основа на ненаплатени побару-
вања..................................................... 26/5

448. Одлука за методологијата за иденти-
фикување системски значајни банки.. 26/6

449. Одлука за методологијата за изра-
ботка на план за опоравување на сис-
темски значајни банки.......................... 26/9

450. Одлука за методологијата за утврду-
вање на стапката на противциклични-
от заштитен слој на капиталот за из-
ложености во Република Македонија. 26/14

558. Упатство за спроведување на Одлу-
ката за методологијата за утврдување 
на максималниот износ за распредел-
ба на резултатот од работењето.......... 34/13

559. Упатство за спроведување на Одлу-
ката за методологијата за идентифи-
кување системски значајни банки...... 34/18

768. Стандард за намената и форматот на 
пораките во системот на вкрстување.. 44/163

1041. Одлука за проверка на автентичноста 
и соодветноста, условите и начинот 
на враќање на книжните и кованите 
пари во оптек и начинот на вршење 
супервизија.......................................... 54/13

1198. Упатство за спроведување на Одлу-
ката за методологијата за управување 
со ризикот на задолженост.................. 64/13

1307. Упатство за дополнување на Упат-
ството за начинот на непосредно из-
вестување за состојбата и промените 
на сметките на резидентите во стран-
ство и на евиденциските сметки за 
порамнување на меѓусебните побару-
вања и обврски со нерезиденти.......... 69/4

1308. Упатство за спроведување на Одлу-
ката за проверка на автентичноста и 
соодветноста, условите и начинот на 
враќање на книжните и кованите па-
ри во оптек и начинот на вршење су-
первизија............................................. 69/4

1433. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за спроведување 
на Одлуката за методологијата за уп-
равување со ризикот на задолже-
ност...................................................... 81/22

1458. Одлука за Методологијата за евиден-
тирање и вреднување на сметковод-
ствените ставки и за подготовка на 
финансиските извештаи....................... 83/2

1459. Одлука за видовите и содржината на 
финансиските извештаи на банките и 
белешките кон тие извештаи............... 83/183

1460. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за сметковниот (кон-
тниот) план за банките......................... 83/280

1645. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели........................... 90/29

1646. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели.............. 90/30

1647. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели........................... 90/30

1648. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели.............. 90/30

1649. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели.......................... 90/31

1650. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели............. 90/31

1906. Одлука за дополнување на Одлуката 
за Сметковниот (контниот) план за 
банките................................................. 96/8

1907. Одлука за пуштање во оптек на кова-
ни пари во апоен од 10 денари........... 96/8

1908. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели........................... 96/8

1909. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели.............. 96/9

2332. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели.......................... 118/11

2333. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели............. 118/11

2681. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за известување 
од операторите на платните системи.. 133/3

2732. Одлука за изменување на Одлуката 
за задолжителната резерва................. 138/7

2733. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели.......................... 138/7

2734. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели............... 138/8

2735. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели.......................... 138/8

2736. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели.............. 138/9

2954. Одлука за дополнување на Одлуката 
за сметковниот (контниот) план за 
банките............................................... 152/13

2955. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели........................... 152/13

2956. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели.............. 152/14

2978. Упатство за изменување на Упат-
ството за спроведување на Одлуката 
за управување со ризикот од промена 
на каматните стапки во портфолиото 
на банкарски активности.................... 154/7

3104. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за спроведување 
на Одлуката за сметководствениот и 
регулаторниот третман на средствата 
преземени врз основа на ненаплатени 
побарувања.......................................... 161/3

3161. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели.......................... 167/3

3162. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели............. 167/4
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3216. Одлука за изменување и дополнува-
ње  на Одлуката за начинот на врше-
ње супервизија и надзор..................... 170/10

3539. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели.......................... 182/27

3540. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели............. 182/27

3587. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за начинот на из-
вестување за состојбата и промените 
на капиталот и на меѓукомпанискиот 
долг на капитално поврзаните субјек-
ти врз основа на вложувања во стран-
ство..................................................... 185/5

3588. Упатство за дополнување на Упат-
ството за начинот на известување за 
состојбата и промените на капиталот 
и на меѓукомпанискиот долг на капи-
тално поврзаните субјекти врз основа 
на вложувања од странство................ 185/5

3695. Одлука за изменување на Одлуката
за задолжителна резерва.................... 189/27

943. Исправка на Одлуката за изменува-
ње и дополнување на Одлуката за за-
должителната резерва објавена во 
„Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 218 од 20 декември 2016
година.................................................. 48/47

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
8. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за геодетски работи за по-
себни намени....................................... 2/9

21. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови............................ 3/3

46. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови........................... 6/55

121. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови........................... 12/5

122. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови........................... 12/5

123. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ........................... 12/5

124. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови........................... 12/6

125. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови........................... 12/6

126. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови........................... 12/6

272. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ........................... 21/2

273. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  21/2

274. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  21/2

275. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  21/3

433. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  25/49

434. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  25/49

435. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  25/49

539. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за формата и начинот на во-
дење на графичкиот регистар за гра-
дежно земјиште ....................................  33/10

651. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 37/15

652. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 37/16

653. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 37/16

908. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  47/10

909. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  47/11

910. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  47/11

911. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  47/11

912. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  47/12

977. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 51/18

978. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 51/18

1001. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на водење,формата и содржината на 
регистарот на цени и закупнини и 
формата и содржината на изјавата да-
дена од продавачот/закуподавецот за-
верена кај нотар ...................................  52/9

1291. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  67/10
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1407. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 79/10

1514. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови............................ 87/15

1515. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови............................ 87/15

1519. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за запишување на инфрас-
труктурните објекти............................ 88/2

1520. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за одржување на катастарот 
на недвижностите.................................. 88/14

2033. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 106/8

2701. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за премер на недвижности... 135/10

2858. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови........................... 146/2

2859. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови........................... 146/3

2860. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови........................... 146/3

2908. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на катастарско-
то класирање и утврдувањето и запи-
шувањето на промената на катастар-
ската култура и класа на земјиштето.. 149/4

3139. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 164/12

3289. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови.......................... 173/12

3410. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за одржување на катастарот 
на недвижностите................................ 179/2

3411. Тарифник за изменување и дополну-
вање на  Тарифникот за висина на на-
доместокот за користење и увид  на
податоците од Геодетско-катастар-
скиот информационен систем............. 179/2

3412. Тарифник за изменување и дополну-
вање на Тарифникот за висината на 
надоместокот за запишување на ин-
фраструктурните објекти во катаста-
рот на инфрастуктурни објекти........... 179/5

3413. Тарифник за изменување и дополну-
вање на Тарифникот за висината на 
надоместокот за запишување на нед-
вижности кои останале со незапиша-
ни права и запишување на промени 
во катастарот на недвижности и ка-
тастарот на инфраструктурни објекти 
како дел од катастарот на недвиж-
ности.................................................. 179/6

АГЕНЦИЈА  
ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

9. Листа на категоризирани спортисти 
во Република Македонија за период 
јули 2016 - декември 2016................. 2/9

10. Листа на стручни лица и тренери кои 
учествувале во работата за остварува-
ње на спортските резултати на кате-
горизирани спортисти во Република 
Македонија.......................................... 2/10

1562. Листа на категоризирани спортисти 
во Република Македонија за период 
јануари 2017 - јуни 2017..................... 89/18

1563. Листа на стручни лица и тренери кои 
учествувале во работата за остварува-
ње на спортските резултати на кате-
горизирани спортисти во Република 
Македонија.......................................... 89/18

2389. Листа на категоризирани спортисти -
Спортска надеж.................................. 122/14

2643. Листа за изменување на Листата на 
категоризирани спортисти – Спорт-
ска надеж............................................. 130/4

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
22. Правилник за заштита и благосотој-

ба на животните кои се држат за фар-
мски цели (*)....................................... 3/3

23. Листа на објекти и/или активности 
кои треба да бидат одобрени или ре-
гистрирани........................................... 3/14

33. Правилник за заштита и благосос-
тојба на животните за време на пре-
воз(*).................................................... 4/224

72. Решение за забрана на увоз на живи 
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради зашти-
та од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Словачка............................. 8/24

73. Решение за забрана на увоз на живи 
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради зашти-
та од внесување на вирусот на високо 
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1200. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Велика Британија ................................ 65/3

1292. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Словачка........................... 67/10

1293. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Германија .......................... 67/10

1294. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Италија .............................. 67/11

1295. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Кралството Шведска ........................... 67/11

1296. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија по потекло 
од Кралството Холандија ....................  67/12

1434. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Велика Британија............................... 81/22

1435. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Кралството Данска........................ 81/23

1436. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Република Австрија....................... 81/23

1437. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз и тран-
зит на живина и диви птици, како и 
производи и нуспроизводи од живина 
и диви птици по потекло од Швајца-
рија....................................................... 81/23

1438. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз и тран-
зит на живина и диви птици, како и 
производи и нуспроизводи од живина 
и диви птици по потекло од Израел.... 81/23

1439. Решение за забрана на увоз на живи 
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради зашти-
та од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Кралството Белгија............................. 81/24

1448. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
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во Република Македонија по потекло 
од Република Полска.......................... 82/2
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животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
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Република Франција............................ 93/11

1754. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Република Хрватска....................... 93/11

1755. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Република Грција............................ 93/12

1756. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Република Унгарија........................ 93/12

1757. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Република Украина......................... 93/12

1896. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Република Романија....................... 95/2

1897. Решение за изменување на Решение-
то за преземање на безбедносни мер-
ки при 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 заради 
заштита од внесување на вирусот на 
африканска свинска чума во Републи-
ка Македонија (*)................................ 95/2

2286. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Кралството Шведска....................... 114/10

2305. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија  по потекло од 
Република Италија.............................. 117/3

2334. Решение за изменување на Решение-
то за преземање на безбедносни мер-
ки при 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, 
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публика Македонија............................ 118/14
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2367. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
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патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
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трети земји од кои е одобрен увоз и
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на резидуи, контаминенти, недозво-
лени супстанции, сировини и произ-
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на вршење на официјалните контроли 
и постапките за мониторинг и кон-
трола на резидуи, контаминенти, не-
дозволени супстанции, сировини и 
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мониторингот за безбедноста на хра-
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2644. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз и транзит на до-
машни и диви еквиди заради заштита 
од внесување на вирусот на западно 
нилска треска во Република Македо-
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2645. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
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патогена авијарна инфлуенца во Ре-
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кастелска болест во Република Маке-
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машни и диви преживари, семе, јајни 
клетки и ембриони од домашни и ди-
ви преживари заради заштита од вне-
сување на вирусот на син јазик во Ре-
публика Македонија............................. 149/5
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2984. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Италија............................. 155/2

2985. Решение за забрана на увоз на живи 
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради зашти-
та од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Бугарија............................. 155/3

3011. Решение за престанок на важење на 
Решението за проверка на документи, 
преглед на идентитет и физички прег-
лед на пратката, вклучително и лабо-
раториски анализи при увоз на доби-
точна храна и други производи за ис-
храна на животните чии производи се 
користат во исхраната на луѓе по по-
текло од Народна Република Кина...... 157/7

3054. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на Њукас-
телска болест во Република Македо-
нија по потекло од Кралството Швед-
ска....................................................... 159/18

3055. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Бугарија............................. 159/18

3098. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Велика Британија........................... 160/15

3105. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за мерки за сузбивање и ис-
коренување на трансмисивни спонги-
оформни енцефалопатии (*).............. 161/6

3147. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз и транзит на до-
машни и диви еквиди заради заштита 
од внесување на вирусот на западно 
нилска треска во Република Македо-
нија...................................................... 165/6

3148. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Италија.............................. 165/7

3149. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Бугарија............................. 165/7

3159. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за посебните 
барања за храната од животинско по-
текло(*)................................................ 166/9

3199. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Република Франција........................ 169/12

3200. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
постапката на вршење на официјал-
ните контроли  на производите од 
животинско потекло наменети за ис-
храна на луѓето(*).............................. 169/12

3217. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за утврдување на 
посебни услови за увоз на одредена 
храна за животни и храна за луѓе по-
ради ризик од афлатоксини(*)............ 170/11

3235. Решение за забрана на увоз на живи 
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради зашти-
та од внесување на вирусот на Њу-
кастелска болест во Република Маке-
донија по потекло од Република Буга-
рија....................................................... 171/6

3236. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради  заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Бугарија............................. 171/7

3290. Решение за забрана на увоз на живи 
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради зашти-
та од внесување на вирусот на Њу-
кастелска болест во Република Маке-
донија по потекло од Швајцарија....... 173/12

3407. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз и транзит на до-
машни и диви преживари, семе, јајни 
клетки и ембриони од домашни и ди-
ви преживари заради заштита од вне-
сување на вирусот на син јазик во Ре-
публика Македонија........................... 178/16

3408. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на Њукас-
телска болест во Република Македо-
нија по потекло од Република Буга-
рија....................................................... 178/16
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3409. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за условите за ставање во 
промет на одделни видови животни и 
начинот на вршење на официјални 
контроли при ставање во промет на 
животни(*).......................................... 178/17

3420. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на Њукас-
телска болест во Република Македо-
нија по потекло од Кралството Швед-
ска....................................................... 180/7

3581. Листа на животни, производи и нус-
производи од животинско потекло 
кои при увоз и транзит подлежат на 
проверка на документите, идентите-
тот и физички преглед од страна на 
официјален ветеринар на граничен 
премин (*)........................................... 184/16

3589. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на Њукас-
телска болест во Република Македо-
нија по потекло од Република Буга-
рија...................................................... 185/6

3590. Решение за забрана на увоз на живи 
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради зашти-
та од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Кралството Холандија.......................... 185/6

3772. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за условите 
за ставање во промет на аквакултура, 
нејзината намена, како и начинот на 
вршење на официјални контроли при 
ставање во промет на аквакултура(*).. 190/82

3877. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Италија.............................. 193/15

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1046. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за стручно оспособување, 
проверки и уверенија за стручна ос-
пособеност на персоналот кој врши
подготовка и издавање на воздухоп-
ловни информации, карти, публика-
ции и процедури на летање.................. 54/28

1047. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за стручно оспособување, 
проверки, дозволи и овластувања на 
персоналот на контрола на летање...... 54/28

1758. Правилник за стручно оспособу-
вање, проверки, дозволи и овластува-
ња на пилоти на крила за слободно 
летање................................................. 93/12

2636. Правилник за стручно оспособу-
вање, проверки, дозволи и овластува-
ња на персоналот на контрола на ле-
тање....................................................... 129/2

2668. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за стручно оспособување, 
проверки, дозволи и овластувања на 
пилоти на едрилици............................ 131/15

2745. Правилник за начинот на одржу-
вање и техничка контрола на од-
ржувањето на воздухоплов, мотор, 
елиса, падобран и опрема на возду-
хоплов, изработка на техничко-тех-
нолошка документација за одржу-
вањето и посебните услови во од-
нос на потребниот персонал, опре-
мата и другите посебни услови не-
опходни за безбедно и уредно рабо-
тење, како и формата, содржината, 
евиденцијата и начинот на изда-
вање, продолжување, обновување и 
промена на уверението за исполну-
вање на условите за одржување на 
воздухоплови....................................  139/2

2793. Правилник за посебните услови за 
проектирање, градба и измена на 
воздухоплов, мотор, елиса и опрема 
на воздухоплов, техничка контрола 
на градбата и изработка на тех-
ничко-технолошка документација, 
технички услови за пловидбеност, 
испитување за оцена на сообраз-
ност, начинот и постапката за ут-
врдување на пловидбеност, како и 
формата, содржината, евиденцијата 
и начинот на издавање, продолжу-
вање, обновување и промена на 
уверенијата за градба, за тип, пло-
видбеност, бучава и емисија на га-
сови..................................................... 141/2

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ  
  

Рег. бр.  Бр./стр.
47. Одлука од Агенцијата за електрон-

ски комуникации на Република Маке-
донија..................................................... 6/55

48. Одлука од Агенцијата за електрон-
ски комуникации на Република Маке-
донија..................................................... 6/56

49. Одлука од Агенцијата за електронски 
комуникации на Република Македо-
нија....................................................... 6/57
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246. План за доделување и користење на 
радиофреквенции во Република Ма-
кедонија ................................................ 17/165

669. Одлука на Агенцијата за електронски 
комуникации на Република Македо-
нија....................................................... 39/4

940. Одлука за изменување на Одлуката 
за утврдување на релевантни пазари 
што се подлежни на претходна регу-
лација .................................................... 48/46

970. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за обезбеду-
вање на битстрим пристап и препро-
дажба на битстрим услуга.................. 50/11

971. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за пристап и 
користење на специфични мрежни 
средства............................................... 50/13

1101. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот на 
пресметка на годишниот надоместок 
за користење на радиофреквенции..... 55/72

1102. Правилник за параметрите за квали-
тет на јавните елeктронски комуника-
циски услуги, начинот и постапката 
за вршење на контрола и мерење, сод-
ржината, формата и начинот на обја-
вување на информации во врска со
квалитетот на јавните електронски 
комуникациски услуги ........................ 55/72

1759. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
задолжителните елементи на запис-
ник од извршен надзор........................ 93/41

3414. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за видот и 
содржината на податоците и инфор-
мациите за општите услови во однос 
на пристапот и користењето на јавни-
те комуникациски услуги кои ги обја-
вуваат операторите и за видот и сод-
ржината на податоците што ќе ги об-
јавува Агенцијата за електронски ко-
муникации........................................... 179/17

3773. Одлука од Агенцијата за електронски 
комуникации........................................ 190/105

3774. Одлука од Агенцијата за електронски 
комуникации........................................ 190/106

3775. Одлука од Агенцијата за електронски 
комуникации....................................... 190/107

  
АГЕНЦИЈА  
ЗА ПОШТИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

2986. Правилник за измена на Правилни-
кот за начинот на определување на 
бројот на поени и на вредноста на по-
енот за пресметување на годишниот 
надоместок.......................................... 155/3

3097. Одлука за определување на вредност 
на поенот за пресметување на годиш-
ниот надоместок за 2017 година.......... 160/14

АГЕНЦИЈА  
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО  

ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
2740. Правилник за измена на Правилни-

кот за формата и содржината на фи-
нансиските извештаи на пензиско 
друштво............................................... 138/17

3158. Одлука за висината на месечниот на-
домест што го наплатува Агенцијата 
за супервизија на капитално финан-
сирано пензиско осигурување од пен-
зиските друштва за 2017 година......... 166/9

3324. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за начинот на извес-
тување на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско 
осигурување од страна на пензиско 
друштво.............................................. 176/4

3643. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за членство во задол-
жителен пензиски фонд...................... 188/2

3644. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за начинот на член-
ство во доброволен пензиски фонд.... 188/4

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
211. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот и постапката за 
спроведување на обука за вршење ра-
боти на застапување во осигурување.. 16/28

212. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за 
спроведување на обука за вршење 
осигурително брокерски работи......... 16/28

213. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за 
спроведување стручен испит за врше-
ње работи на застапување во осигуру-
вање...................................................... 16/29

214. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за 
спроведување стручен испит за врше-
ње осигурително брокерски работи.... 16/29

215. 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...................................... 16/29

567. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за потребна-
та документација  која се доставува 
кон барањето за добивање дозволи 
согласно Законот за супервизија на 
осигурување........................................ 35/27

568. Правилник за потребната докумен-
тација за добивање дозвола за врше-
ње на осигурително брокерски ра-
боти...................................................... 35/47
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569. Правилник за потребната докумен-
тација за добивање дозвола за врше-
ње работи на застапување во осигу-
рувањето................................................. 35/53

570. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за потребна-
та документација и начинот за стек-
нување квалификувано учество во 
друштво за осигурување, осигурител-
но брокерско друштво и друштво за 
застапување во осигурување............... 35/59

1155. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за основните 
постапки, правила и начинот на спро-
ведување супервизија на осигуру-
вање..................................................... 59/10

1925. Решение за издавање дозвола за во-
ведување на нова класа на осигуру-
вање..................................................... 97/12

1926. Решение за издавање дозвола за 
вршење осигурително брокерски ра-
боти..................................................... 97/12

1927. Решение за издавање дозвола за 
вршење осигурително брокерски ра-
боти...................................................... 97/13

1928. Решение за издавање дозвола за во-
ведување на нова класа на осигуру-
вање..................................................... 97/14

1929. Решение за одземање на дозвола за 
вршење работи на застапување во 
осигурување........................................ 97/14

2682. Решение за издавање на дозвола за 
вршење работи на осигурување......... 133/4

2741. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за потребна-
та документација и начинот за стек-
нување квалификувано учество во 
друштво за осигурување, осигурител-
но брокерско друштво и друштво за
застапување во осигурување............... 138/20

2957. Правилник за потребната докумен-
тација за добивање лиценца за зас-
тапник во осигурувањето..................... 152/14

2958. Правилник за потребната докумен-
тација за добивање лиценца за осигу-
рителен брокер.................................... 152/19

2959. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот, 
постапката и документацијата пот-
ребна за добивање согласности од 
страна на Агенцијата за супервизија 
на осигурување согласно Законот за 
супервизија на осигурување............... 152/21
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ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

7. Одлука за објавување на јавен кон-
курс за доделување дозвола за радио 
емитување на програмски сервис на 
локално ниво....................................... 2/4

50. Одлука за доделување дозвола за ра-
дио емитување на програмски сервис, 
говорно - музичко радио со претежно 
информативен општ формат на локал-
но ниво на подрачјето на општина 
Куманово.............................................. 6/57

428. Oдлука за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на Трговско 
радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ 
ДОО Скопје.......................................... 24/122

436. Одлука за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на Трговско 
радиодифузно друштво ТВ АРТ 
Артан ДОО Тетово ..............................  25/49

437. Одлука за одземање на дозволата за 
радио емитување на Трговско радио-
дифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО 
Ванчо ДООЕЛ Пехчево ......................  25/51

566. Oдлука за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на Трговското 
друштво за радиодифузија ИНТЕЛ 
ДОО Струмица.................................... 35/26

702. Одлука за поништување на Одлуката
за одземање на дозвола за телевизис-
ко емитување....................................... 41/24

946. Одлука за објавување на јавен кон-
курс за доделување дозвола на непро-
фитна радиодифузна установа за ра-
дио емитување на програмски сервис 
на локално ниво ...................................  49/6

1127. Одлука за доделување дозвола за ра-
дио емитување на програмски сервис, 
музичко - говорно радио од општ 
формат, на локално ниво, на подрач-
јето на општина Кривогаштани .........  57/27

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1103. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилниот за содржина-
та на барањето, документацијата и 
поблиските услови по однос на прос-
торот, опремата и кадарот за добива-
ње одобрение за производство на ле-
кови .......................................................  55/109
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НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

58. Одлука од Советот на јавни обвини-
тели на Република Македонија............. 7/3

59. Одлука од Советот на јавни обвини-
тели на Република Македонија............ 7/3

60. Одлука од Советот на јавни обвини-
тели на Република Македонија............ 7/3

101. Одлука за престанок на функцијата 
Основен јавен обвинител на Основно-
то јавно обвинителство за гонење на 
организиран криминал - Скопје.......... 10/10
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нители на Република Македонија....... 51/32

1395. Оглас од Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија............. 77/6

2350. Одлука од Совет на јавните обвини-
тели на Република Македонија............ 119/20

2370. Одлука за престанок на мандатот 
Претседател на Советот на јавните об-
винители на Република Македонија..... 121/74

2371. Одлука за избор на  Претседател на 
Советот на јавните обвинители на Ре-
публика Македонија............................ 121/74

2855. Решение за престанок на мандатот 
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ли на Република Македонија............... 145/7

3454. Одлука за избор на  еден  Јавен  обви-
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ство Битола  Основен јавен обвинител 
на Основното јавно обвинителство Ра-
довиш и еден Јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство Тетово... 181/15

3885. Одлука зa престанок на мандатот 
член на Советот на јавните обвините-
ли на Република Македонија............... 195/7

3886. Оглас од Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија........... 195/7

  
АКАДЕМИЈА  

ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 
„ПАВЕЛ ШАТЕВ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

170. Правилник за спроведување на испи-
тот за судиите - поротници во Акаде-
мијата за судии и јавни обвинители 
„Павел Шатев“ ....................................  15/3

171. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за полагање 
приемен испит во Академијата за су-
дии и јавни обвинители „Павел Ша-
тев“ .......................................................  15/5

172. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за континуирана обука .......  15/5

173. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за системати-
зација на работните места во Акаде-
мијата за судии и јавни обвинители 
„Павел Шатев“ ....................................  15/6

174. Табеларен преглед на измената на
Правилникот за систематизација на
работните места во Академија за
судии и јавни обвинители „Павел
Шатев“................................................. 15/20

175. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за внатрешна 
организација на Академијата за судии 
и јавни обвинители „Павел Шатев“ ..  15/23

176. Органограм на Академијата за судии 
и јавни обвинители „Павел Шатев“..... 15/25

257. Правилник за почетна обука............. 19/2
258. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за континуи-
рана обука............................................ 19/17

1521. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за почетна 
обука..................................................... 88/27

  
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  

ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

11. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за изменување на ли-
ценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична 
енергија............................................... 2/11

12. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за издавање на ли-
ценца за вршење на енергетска деј-
ност снабдување со електрична енер-
гија....................................................... 2/11

13. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за издавање на ли-
ценца за вршење на енергетска деј-
ност снабдување во краен случај со 
електрична енергија............................ 2/12

14. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за продолжување на 
лиценца за вршење на енергетска деј-
ност снабдување со електрична енер-
гија на тарифни потрошувачи............ 2/12

15. Одлука за престанување на лиценца 
за вршење на енергетска дејност упра-
вување со системот за дистрибуција 
на електрична енергија.......................... 2/13

16. Одлука за определување на највисо-
ки цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата... 2/13

51. Решение за продолжување на важ-
носта на Решението за стекнување на 
привремен статус на повластен про-
изводител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на 
енергија................................................ 6/59

61. Одлука за пренос на актите за врше-
ње на регулираната енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична 
енергија................................................. 7/4

62. Одлука за користење на повластена 
тарифа на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енер-
гија....................................................... 7/5

63. Одлука за користење на повластена 
тарифа на електрична енегрија произ-
ведена од обновливи извори на енер-
гија....................................................... 7/5

64. Решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија.......................... 7/6
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повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија.......................... 7/7

83. Одлуката за определување на најви-
соки цени на одделни нафтени дери-
вати утврдени согласно Методологи-
јата....................................................... 8/30

102. Одлука за менување на Одлуката за 
издавање на лиценца за вршење на 
енергетската дејност Снабдување со 
електрична енергија.............................. 10/10

103. Одлука за менување на Одлуката за 
издавање на лиценца за вршење на 
енергетската дејност трговија со 
електрична енергија............................. 10/10

104. Решение за продолжување на важ-
носта на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен про-
изводител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на 
енергија............................................... 10/11

113. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија......... 11/11

114. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија.......... 11/14

115. Решение за продолжување на важ-
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привремен статус на повластен про-
изводител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на 
енергија................................................ 11/17

116. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија............. 11/18

131. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата... 12/35

168. Решение за продолжување на важ-
носта на Решението за стекнување на 
привремен статус на повластен про-
изводител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на 
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169. Решение за продолжување на важ-
носта на Решението за стекнување на 
привремен статус на повластен про-
изводител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на 
енергија ................................................ 14/4

177. Одлука за менување на лиценца за
вршење на енергетска дејност снаб-
дување со електрична енергија .......... 15/26

178. Одлука за менување на лиценца за
вршење на енергетска дејност снаб-
дување со електрична енергија .......... 15/26

179. Одлука за менување на лиценца за
вршење на енергетска дејност снаб-
дување со електрична енергија .......... 15/26

180. Одлука за менување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност снаб-
дување во краен случај со електрична 
енергија .................................................  15/27

181. Одлука за менување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност снаб-
дување со електрична енергија ...........  15/27
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дување со електрична енергија ...........  15/31
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дување со електрична енергија ...........  15/32

194. Одлука за менување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
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ки цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 162/10

3140. Одлука за менување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност тргови-
ја на големо со сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива на-
менети за транспорт – трговија на го-
лемо со Еуродизел БС (Д-Е V) и Ек-
стра лесно 1 (ЕЛ-1).............................. 164/12

3141. Одлука за престанување на Лиценца 
за вршење на енергетската дејност 
производство на електрична енергија. 164/15

3142. Одлука за престанување на Лиценца 
за вршење на енергетската дејност 
производство на електрична енергија. 164/15

3163. Одлука за менување и продолжува-
ње на лиценца за вршење на енергет-
ската дејност трговија со електрична 
енергија................................................ 167/4

3164. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија.......... 167/6

3165. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија.......... 167/8

3166. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија.......... 167/10

3167. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија.......... 167/12

3201. Одлука за продолжување на времена 
лиценца за вршење на енергетска деј-
ност  производство на електрична 
енергија............................................... 169/20

3202. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со сурова вода наменета 
за водоснабдување на населението на 
ЈП СТРЕЖЕВО Битола за регулиран 
период 2018-2020 година.................... 169/20

3203. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со сурова вода наменета 
за водоснабдување на населението на 
ЈПВ Лисиче Велес за регулиран пери-
од 2018-2020 година............................. 169/21

3204. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со сурова вода наменета 
за водоснабдување на населението на 
АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ 
Скопје Подружница Берово за регу-
лиран период 2018-2020 година.......... 169/21

3205. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со сурова вода наменета 
за водоснабдување на населението на 
АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ 
Скопје Подружница Кумановско -
Липковско Поле Куманово за регули-
ран период 2018-2020 година.............. 169/22

3206. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со сурова вода наменета 
за водоснабдување на населението на 
АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ 
Скопје Подружница Струмичко Поле 
Струмица за регулиран период 2018-
2020 година......................................... 169/22
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3207. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со сурова вода наменета 
за водоснабдување на населението на 
ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИ-
ЦА Кичево за регулиран период 
2018-2020 година................................ 169/23

3208. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со сурова вода наменета 
за водоснабдување на населението на 
ЈП за извршување на водостопански 
дејности ХС ЗЛЕТОВИЦА Пробиш-
тип за регулиран период 2018-2020 
година.................................................. 169/23

3218. Одлука за определување на највисо-
ки цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата.... 170/18

3219. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈП ВОДОВОД Кума-
ново за регулиран период 2018-2020 
година.................................................. 170/19

3220. Решение за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на ЈП 
ВОДОВОД Куманово за регулиран 
период 2018-2020 година.................... 170/19

3221. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈП ВОДОВОД Ку-
маново за регулиран период 2018-
2020 година......................................... 170/20

3222. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈПКД МИРМБАЈТЈА 
Желино за регулиран период 2018-
2020 година.......................................... 170/20

3223. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈПКД МИРМБАЈТ-
ЈА Желино за регулиран период 
2018-2020 година................................... 170/20

3224. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈКП ВРАПЧИШТЕ 
Врапчиште за регулиран период 
2018-2020 година............................... 170/21

3225. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈКП ВРАПЧИШТЕ 
Врапчиште за регулиран период 
2018-2020 година................................ 170/21

3226. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ 
Гостивар за регулиран период 2018-
2020 година........................................ 170/22

3227. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈПКД КОМУНА-
ЛЕЦ Гостивар за регулиран период 
2018-2020 година................................ 170/22

3228. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ОЈПКР ВАРДАР 
Брвеница за регулиран период 2018-
2020 година.......................................... 170/22

3229. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ОЈПКР ВАРДАР Брве-
ница за регулиран период 2018-2020 
година.................................................. 170/23

3230. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈКП ТЕТОВО за ре-
гулиран период 2018-2020 година.... 170/23

3231. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈКП ТЕТОВО за регу-
лиран период 2018-2020 година......... 170/24

3255. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на МЈП ПРОАКВА 
Струга, Р.Е Водовод Охрид за регу-
лиран период 2018-2020 година.......... 172/8

3256. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈПК СТАНДАРД 
Дебар за регулиран период 2018-2020 
година.................................................. 172/9

3257. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈПК СТАНДАРД Де-
бар за регулиран период 2018-2020 
година................................................. 172/9

3258. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈП ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регули-
ран период 2018-2020 година............ 172/10

3259. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈП ВОДОВОД И КА-
НАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран 
период 2018-2020 година................... 172/10

3260. Решение за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на ЈП 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
Скопје за регулиран период 2018-
2020 година........................................ 172/11

3261. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈКП „Водовод“ 
Илинден за регулиран период 2018-
2020 година......................................... 172/12

3262. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈКП „Водовод“ Илин-
ден за регулиран период 2018-2020 
година.................................................. 172/12

3263. Решение за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на 
ЈКП „Водовод“ Илинден за регули-
ран период 2018-2020 година............ 172/13

3264. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈКП ВОДОВОД И КА-
НАЛИЗАЦИЈА Прилеп за регулиран 
период 2018-2020 година..................... 172/13
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3265. Решение за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на 
ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
Прилеп за 2020 година од регулиран 
период 2018-2020 година................... 172/14

3266. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈКП ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп за регули-
ран период 2018-2020 година............ 172/14

3267. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈКП Пролетер Ресен 
за регулиран период 2018-2020 го-
дина..................................................... 172/15

3268. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈКП Пролетер Ресен за 
регулиран период 2018-2020 година... 172/15

3269. Решение за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на 
ЈKП ПРОЛЕТЕР Ресен за регулиран 
период 2018-2020 година.................. 172/16

3270. Решение за утврдување на тарифа за 
собирање и одведување на урбани от-
падни води на КЈП НИСКОГРАДБА 
Битола за регулиран период 2018-
2020 година........................................ 172/17

3271. Решение за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на 
КЈП НИСКОГРАДБА Битола за регу-
лиран период 2018-2020 година........ 172/17

3272. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈКП ДОЛНЕНИ с. 
Долнени за регулиран период 2018-
2020 година........................................ 172/18

3273. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на МЈП ПРОАКВА 
Струга, Р.Е Водовод и канализација 
Струга за регулиран период 2018-
2020 година........................................ 172/18

3274. Решение за утврдување на тарифа за 
собирање и одведување на урбани от-
падни води на МЈП ПРОАКВА 
Струга, Р.Е Водовод и канализација 
Струга за регулиран период 2018-
2020 година........................................ 172/19

3275. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈП НИСКОГРАДБА 
ОХРИД за регулиран период 2018-
2020 година....................................... 172/20

3276. Решение за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на 
МЈП ПРОАКВА Струга Р.Е Колектор 
Струга за регулиран период 2018-
2020 година......................................... 172/20

3277. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ 
Кичево за регулиран период 2018-
2020 година........................................ 172/21

3278. Решение за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на 
ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Кичево за регу-
лиран период 2018-2020 година.......... 172/21

3279. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈПКД КОМУНА-
ЛЕЦ Кичево за регулиран период 
2018-2020 година............................... 172/22

3280. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈКП ВОДОВОД Би-
тола за регулиран период 2018-2020 
година.................................................. 172/23

3281. Правила за изменување и дополну-
вање на Правилата за пазар на елек-
трична енергија.................................. 172/23

3291. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈПКД ПЛАВАЈА 
ПО Радовиш за регулиран период 
2018-2020 година................................ 173/13

3292. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО 
Радовиш за регулиран период 2018-
2020 година........................................ 173/14

3293. Решение за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на 
ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш за ре-
гулиран период 2018-2020 година...... 173/14

3294. Решение за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на 
ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица за ре-
гулиран период 2018-2020 година....... 173/15

3295. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈПКД КОМУНА-
ЛЕЦ Струмица за регулиран период 
2018-2020 година................................ 173/15

3296. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ 
Струмица за регулиран период 2018-
2020 година........................................ 173/16

3297. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈПКР УСЛУГА Бе-
рово за регулиран период 2018-2020 
година.................................................. 173/16

3298. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈПКР УСЛУГА Берово 
за регулиран период 2018-2020 го-
дина..................................................... 173/17

3299. Решение за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на ЈП-
КР УСЛУГА Берово за регулиран пе-
риод 2018-2020 година....................... 173/17

3300. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ
Гевгелија за регулиран период 2018-
2020 година......................................... 173/18
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3301. Решение за утврдување на тарифа за 
собирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ 
Гевгелија за регулиран период 2018-
2020 година......................................... 173/18

3302. Решение за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на 
ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија за ре-
гулиран период 2018-2020 година....... 173/19

3303. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈКП НИКОЛА КАРЕВ 
Пробиштип за регулиран период 
2018-2020 година................................ 173/19

3304. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈКП НИКОЛА КА-
РЕВ Пробиштип за регулиран период 
2018-2020 година................................ 173/20

3305. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈПКД ОГРАЖДЕН 
Босилово за регулиран период 2018-
2020 година......................................... 173/20

3306. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈП СОЛИДАР-
НОСТ Виница за регулиран период 
2018-2020 година............................... 173/21

3307. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈП СОЛИДАРНОСТ 
Виница за регулиран период 2018-
2020 година......................................... 173/21

3308. Решение за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на 
КЈП ВОДОВОД Кочани за 2019 и
2020 година од регулираниот период. 173/22

3309. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на КЈП ВОДОВОД Коча-
ни за регулиран период 2018-2020 го-
дина...................................................... 173/22

3310. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на КЈП ВОДОВОД Ко-
чани за регулиран период 2018-2020 
година.................................................. 173/23

3325. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈПКР КОМУНАЛЕЦ 
Кавадарци за регулиран период 2018-
2020 година......................................... 176/5

3326. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈПКР КОМУНА-
ЛЕЦ Кавадарци за регулиран период 
2018-2020 година............................... 176/5

3327. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈКП КОМУНАЛЕЦ 
Свети Николе за регулиран период 
2018-2020 година............................... 176/5

3328. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈKП КОМУНАЛЕЦ 
Свети Николе за регулиран период 
2018-2020 година................................ 176/6

3329. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈП КОМУНАЛЕЦ Не-
готино за регулиран период 2018-
2020 година........................................ 176/6

3330. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈП КОМУНАЛЕЦ 
Неготино за регулиран период 2018-
2020 година......................................... 176/7

3331. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈКП ДЕРВЕН Велес 
за регулиран период 2018-2020 го-
дина..................................................... 176/7

3332. Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈКП ДЕРВЕН Велес за 
регулиран период 2018-2020 година... 176/7

3421. Одлука за определување на највисо-
ки цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологи-
јата....................................................... 180/7

3422. Одлука за влегување во сила на ли-
ценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична 
енергија............................................... 180/9

3591. Одлука за менување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност тргови-
ја на големо со сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за 
транспорт - трговија на големо со Еу-
родизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 
95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)......... 185/7

3592. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност тргови-
ја на големо со сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за 
транспорт - трговија на големо со ма-
зут (М-1)............................................. 185/9

3645. Одлука за користење на повластена 
тарифа на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енер-
гија....................................................... 188/6

3646. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија......... 188/6

3647. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност снаб-
дување со електрична енергија........... 188/9

3648. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност тргови-
ја со електрична енергија................... 188/11

3649. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност тргови-
ја со електрична енергија................... 188/13
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3650. Решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија......................... 188/15

3776. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно методологијата.... 190/107

3878. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈП ИСАР Штип за
регулиран период 2018-2020 година... 193/15

3879. Решение за утврдување на тарифа за 
собирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈП ИСАР Штип за ре-
гулиран период 2018-2020 година...... 193/16

3915. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата.... 197/42

3916. Одлука за менување на Лиценца за
вршење на енергетската дејност трго-
вија со електрична енергија............... 197/44

3917. Одлука за менување на Лиценца за
вршење на енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија...... 197/44

3918. Одлука за издавање на Лиценца за
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија......... 197/44

3919. Одлука за одобрување на регулиран 
приход и тарифа за вршење на деј-
ностa дистрибуција на природен гас
на Дирекцијата за технолошки индус-
триски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје 
за регулираната 2018 година.............. 197/46

3920. Одлука за издавање на Лиценца за
вршење на енергетска дејност тргови-
ја со природен гас............................... 197/47

3921. Одлука за одобрување на регулиран 
максимален приход и тарифа за 
вршење на дејностите пренос  и упра-
вување со системот за пренос на при-
роден гас за 2018 година од регулира-
ниот период  2017-2021 година на АД
ГА-МА Скопје..................................... 197/48

3922. Одлука за издавање на Лиценца за 
вршење на енергетска дејност тргови-
ја со електрична енергија................... 197/49

3923. 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 за 2018 година на Јавното прет-
пријатие за изградба на инфраструк-
турни објекти „КУМАНОВО-ГАС“ 
Куманово............................................ 197/51

3924. 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 за 2018 година на Јавното прет-
пријатие за енергетски дејности 
„СТРУМИЦА ГАС“-Струмица........... 197/51

3925. Правила за изменување и дополну-
вање на Правилата за пазар на елек-
трична енергија .................................. 197/52

  
ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА  
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

944. Одлука за доделување на наградата 
„Гоце Делчев“ за 2017 година, за осо-
бено значајни остварувања од инте-
рес за Република Македонија во об-
ласта на науката ...................................  48/47

  
ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1565. Одлука за доделување на државната 

награда „Мајка Тереза“ во 2017 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 раз-
вој на соработката како меѓу наро-
дите, така и меѓу припадниците на 
различните заедници, култури и 
вери..................................................... 89/19

  
ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  
НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2391. Одлука за доделување на државната 

награда „8 Септември“ во 2017 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............. 122/40

  
ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  
НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2685. Одлука за доделување на Државната 

награда „11 Октомври“ во 2017 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...................................... 134/27
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ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
3168. Одлука за доделување на државната

наградата „Св. Климент Охридски“
во 2017 година, за највисоко призна-
ние за долгогодишни остварувања во
областа 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............................ 167/15

  
КОЛЕКТИВНИ 
ДОГОВОРИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
3651. Колективен  договор за изменување 

на Колективниот договор на Минис-
терството за одбрана....................... 188/15

  
ФОНД  

ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
  

Рег. бр.  Бр./стр.
489. Валоризационите коефициенти за 

пресметување на платите од пора-
нешните години за утврдување на 
пензиска основа на ниво на платите 
од 2016 година, за пензиите остваре-
ни во 2017 година.............................. 30/54

490. 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 2017
година................................................. 30/55

  
ФОНД  

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

132. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот, постапката и
поблиските критериуми за  утврду-
вање на привремена спреченост за
работа поради болест и повреда или 
потреба за нега на болен член од по-
тесното семејство и за времетраење-
то на привремената спреченост за ра-
бота во зависност од видот на болес-
та и повредата.................................... 12/36

133. Годишен план на приходи и расходи 
за финансирање на јавните здрав-
ствени установи за остварување на 
правата од здравственото осигурува-
ње за 2017 година.............................. 12/37

572. Правилник за изменување и допол-
нување на правилникот за составот, 
надлежноста и начинот на работата 
на лекарските комисии на  Фондот за 
здравствено осигурување  на Маке-
донија................................................. 35/79

666. 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........................ 38/37

1161. Oдлука за изменување и дополнува-
ње на Oдлуката за утврдување на ре-
ферентни цени за пакетите на зав-
ршени епизоди на лекување за спе-
цијалистичко – консултативна здрав-
ствена заштита-амбулантски............ 61/7

1317. 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 .........................  71/3

3282. Одлука за поништување на Одлука-
та за изменување и дополнување  на 
Одлуката  за утврдување  на рефе-
рентни цени на лекови кои се на 
Листата на лекови кои паѓаат на то-
вар на Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија...................... 172/24

3582. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на користење, пристап, издавање, чу-
вање и заштита на податоците од ин-
формациониот систем на ФЗОМ дос-
тапни на веб порталот....................... 184/62

3777. Oдлука 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....................... 190/109

3778. Oдлука 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........... 190/112

  
УПРАВА  

ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
2924. Национална сортна листа.................. 150/6

  
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
105. Решение од Комората на извршите-

ли на Република Македонија............. 10/11
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106. Известување од Комората на из-
вршители на Република Македонија.. 10/11

1456. Решение од Комората на извршите-
ли на Република Македонија............. 82/11

1457. Известување од Комората на из-
вршители на Република Македонија.. 82/11

1764. Решение од Комора на извршители 
на Република Македонија................... 93/48

  
АДВОКАТСКА КОМОРА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
82. Решение од Адвокатската комора на 

Република Македонија....................... 8/30
117. Одлука за измена и дополнување на 

Тарифата за награда и надоместок на 
трошоците за работа на адвока-
тите.................................................... 11/20

161. Одлука од Адвокатската комора на 
Република Македонија...................... 13/15

162. Тарифа за награда и надоместок на 
трошоците за работа на адвока-
тите................................................... 13/15

  
НОТАРСКА КОМОРА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
52. Решение за престанок на службата 

на нотарот........................................... 6/60
262. Решение за престанок на вршење на 

нотарската служба............................. 19/19
443. Решение за почеток со работа ........... 25/64
2635. Решение од Нотарска комора на Ре-

публика Македонија........................... 128/7
  

ЛЕКАРСКА КОМОРА  
НА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

462. Статутарна одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на Лекар-
ската комора на Македонија............. 28/10

  
СТОМАТОЛОШКА КОМОРА  

НА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1167. Статут на Стоматолошката комора  

на Македонија (пречистен текст)..... 62/15
1168. Правилник  за облиците на конти-

нуирано стручно усовршување, кри-
териумите за распоредување на об-
лиците, критериумите за избор на 
спроведувачите на облиците на кон-
тинуирано стручно усовршување и 
бодовите на континуирано стручно 
усовршување за обновување на ли-
ценцата за работа за здравствените 
работници со високо образование од 
областа на стоматологијата................ 62/30

1169. Правилник за начинот на издавање, 
продолжување, обновување и одзе-
мање на лиценцата за работа и фор-
мата и содржината на образецот на 
лиценцата за работа на здравствени-
те работници од областа на стомато-
логијата.............................................. 62/37

2292. Правилник за програмата за допол-
нителна обука и проверка на струч-
ните знаења и способности на здрав-
ствените работници со високо обра-
зование од областа на стоматологи-
јата, составот на испитната комисија 
и начинот на спроведување на про-
верката................................................ 115/52

2293. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на регистарот 
на издадени, продолжени, обновени 
и одземени лиценци за работа на 
здравствени работници со високо об-
разование од областа на стоматоло-
гијата................................................... 115/62

2294. Правилник за висината на трошо-
ците за издавање, продолжување и 
обновување на лиценците за работа 
на здравствените работници со висо-
ко образование од областа на стома-
тологијата............................................ 115/70

2295. Правилник за поблиските критери-
уми во однос на образованието и ра-
ботното искуство што треба да ги ис-
полнуваат едукаторите за спроведу-
вање на пробната работа на здрав-
ствени работници со високо образо-
вание од областа на стоматологијата. 115/71

  
ДИРЕКЦИЈА  

ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  
РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
1050. Тарифник на оператор со индустрис-

ка зона „Косел“ за надоместоци за из-
вршени услуги кон инвеститорите во 
индустриска зона „Косел“.................... 54/32

1051. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Штип“ на надоместоци за извршени 
услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Штип“................................................. 54/32

1052. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Виница“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Виница“............................................. 54/33

1053. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Прилеп“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Прилеп“.............................................. 54/34

1054. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Делчево“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Делчево“............................................. 54/35
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1055. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Струмица“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на 
ТИРЗ „Струмица“................................ 54/36

1056. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Гевгелија“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на 
ТИРЗ „Гевгелија“................................. 54/37

1057. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Ра-
довиш“ на надоместоци за извршени 
услуги кон корисниците на ТИРЗ „Ра-
довиш“................................................ 54/38

1058. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Бе-
рово“ на надоместоци за извршени ус-
луги кон корисниците на ТИРЗ „Бе-
рово“.................................................... 54/39

1059. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Скопје 1“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Скопје 1“............................................ 54/40

1060. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Скопје 2“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Скопје 2“............................................. 54/41

1061. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Кичево“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Кичево“............................................... 54/41

1062. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Струга“ на надоместоци за извршени 
услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Струга“............................................... 54/42

  
ДИРЕКЦИЈА 

ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
1970. Правилник за мерките за заштита од 

пожар и експлозии.............................. 99/22
2830. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за мерките за заштита од 
пожар и експлозии............................... 143/19

  
ДИРЕКЦИЈА 

ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
1156. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот на 
вршење на инспекцискиот надзор ..... 59/12

  
KOМИСИЈА  

ЗА ЗАШТИТА ОД КОНКУРЕНЦИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
3111. Решение од Комисијата за заштита 

од конкуренцијата.............................. 162/12
3112. Решение од Комисијата за заштита 

од конкуренцијата.............................. 162/13
3113. Решение од Комисијата за заштита 

од конкуренцијата.............................. 162/13
3114. Решение од Комисијата за заштита 

од конкуренцијата.............................. 162/14

3115. Решение од Комисијата за заштита 
од конкуренцијата.............................. 162/15

3116. Решение од Комисијата за заштита 
од конкуренцијата.............................. 162/15

3117. Решение од Комисијата за заштита 
од конкуренцијата.............................. 162/15

3118. Решение од Комисијата за заштита 
од конкуренцијата.............................. 162/16

3119. Решение од Комисијата за заштита 
од конкуренцијата.............................. 162/16

3120. Решение од Комисијата за заштита 
од конкуренцијата.............................. 162/17

3121. Решение од Комисјата за заштита од 
конкуренцијата.............................. 162/17

3122. Решение од Комисијата за заштита 
од конкуренцијата.............................. 162/17

3123. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата.............................. 162/18

3124. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата.............................. 162/18

3125. Решение од Комисијата за заштита 
од конкуренцијата.............................. 162/19

3126. Решение од Комисијата за заштита 
од конкуренцијата.............................. 162/19

3127. Решение од Комисијата за заштита 
од конкуренцијата.............................. 162/19

3128. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата.............................. 162/20

  
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

492. Одлука за дополнување на Одлуката 
за утврдување на цената за објавува-
ње на огласи, акти и неважечки доку-
менти во службеното гласило „Служ-
бен весник на Република Македо-
нија“..................................................... 30/56

3455. Одлука за утврдување на цената на 
Годишната претплата на службеното 
гласило „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ за 2018 година............. 181/15

3456. Одлука за утврдување на цената на 
Годишната претплата на Регистарот 
на прописи на Република Македонија 
за 2018 година..................................... 181/16

  
ЗДРУЖЕНИЕ  

ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ  
МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

895. Одлука од Здружението за заштита 
на авторски музички права ЗАМП...... 45/141

896. Општа пресметка за распределба на 
прибраните  авторски надоместоци по 
основ на право на јавно соопштување 
на музички несценски дела за 2016 го-
дина...................................................... 45/141
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2964. Правилник со тарифа за користење 
авторски музички дела........................ 153/15

2980. Исправка............................................ 154/8
  

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА 
ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
1117. Одлука за висината на задршката за 

солидарен фонд - посмртна помош, 
членарина и висината на исплатата на 
посмртната помош.............................. 56/44

  
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

463. Договор за меѓуопштинска сора-
ботка помеѓу општина Бутел и оп-
штина Чучер Сандево........................ 28/27

3864. Анекс кон Договорот за меѓуоп-
штинска соработка помеѓу Општина 
Кичево и Општина Пласница............ 192/7

  
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ  
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
1202. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/6
1203. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/7
1204. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/7
1205. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/8
1206. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/8
1207. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/9
1208. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/9
1209. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/10
1210. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/10
1211. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/11
1212. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/11
1213. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/12
1214. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/12
1215. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/13
1216. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа ........................ 65/13
1217. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа  ....................... 65/14
1218. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа  ....................... 65/14

1219. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа  .......................  65/15

1220. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа  .......................  65/15

1234. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/7

1235. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/8

1236. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/8

1237. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/9

1238. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/9

1239. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/9

1240. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/10

1241. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/10

1242. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/11

1243. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа......................... 66/11

1244. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/12

1245. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 66/12

1246. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/13

1247. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/13

1248. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/13

1249. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/14

1250. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/14

1251. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/15

1252. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/15

1253. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/16

1254. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 66/16

1255. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа...................... 66/17

1256. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/17

1257. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа...................... 66/18

1258. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 66/18

1259. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 66/19

1260. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 66/19

1261. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 66/20

1262. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/20
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1263. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/21

1264. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/21

1265. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/22

1266. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа....................... 66/22

1267. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 66/22

1268. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 66/23

1269. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/23

1270. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа.......................... 66/24

1271. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/24

1272. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/25

1273. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/25

1274. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/26

1275. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/26

1276. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................ 66/27

1277. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/27

1278. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/28

1279. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/28

1280. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/28

1281. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 66/29

1282. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа......................... 66/29

1283. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа......................... 66/30

1284. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/30

1285. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/31

1286. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 66/31

2703. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 135/10

2704. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 135/11

2705. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 135/12

2706. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 135/13

2707. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 135/13

2708. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 135/14

2709. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа......................... 135/15

2710. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа........................ 135/16

2711. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 135/16

2712. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 135/17

2713. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа.......................... 135/18

2714. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа.......................... 135/19

2743. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа....................... 138/22

2744. Решение од Државниот инспекторат 
за локална самоуправа...................... 138/23

  
МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА  

ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА МАРнет 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
452. Правилник за општи правила за прис-

тап и користење на затворената теле-
комуникациска мрежа на МАРнет и 
телекомуникациски услуги.................... 26/18

453. Тарифник за изменување и дополну-
вање на Тарифникот за надоместок за 
регистрација на домен.......................... 26/23

  
АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
2289. Одлука за донесување измена на 

член 19 од Мрежните правила за дис-
трибуција на електрична енергија на 
АД ЕЛЕМ-Скопје................................ 114/15

  
АKЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 

ПОСРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА АД-
СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

  
Рег. бр.  Бр./стр.

3004. Статут на Акционерското друштво 
за приредување игри на среќа АД -
Скопје, во државна сопственост 
(Пречистен текст).............................. 156/10

  
ДИРЕКЦИЈА  

ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА 
ЕНЕРГИЈА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
163. Мрежни правила за дистрибуција

на топлинска енергија за греење........ 13/18
  
KOМИСИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД 
АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ 

  
Рег. бр.  Бр./стр. 
2845. Тарифа за изменување и дополнува-

ње на Тарифата на премии за осигуру-
вање на сопствениците на моторни во-
зила од одговорност за штети предиз-
викани на трети лица........................... 144/30
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