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за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017
73/11
година.................................................
1384. Уредба за дополнување на Уредбата
за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017
77/2
година.................................................
1463. Уредба за дополнување на Уредбата
за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017
84/3
година.................................................
1971. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните
износи и начинот на директните пла100/2
ќања за 2017 година.............................
2035. Уредба за изменување на Уредбата
за обезбедување од дејствија на незаконско
постапување
(Aviation
107/2
Security)...............................................
2036. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на
додадена вредност по општини за
108/6
2018 година..........................................
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2628. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за
2018 година.......................................
2677. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
наменски дотации за основното образование по општини за 2018 година....................................................
2678. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
блок дотации за основното образование по општини за 2018 година......
2720. Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки по
општини за 2018 година......................
2746. Уредба за методологијата за утврдување критериуми за распределба на
блок дотации за јавните установи за
социјална заштита - домови за стари
лица за 2018 година...........................
2960. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба
на блок дотации од областа на културата во 2018 година...........................
3106. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето
на одредени стоки во комбинираната
номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*)........
3150. Уредба за дополнување на Уредбата
за начинот на утврдување на неповолниот климатски настан, настанатата штета, пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на
штетата, постапката за исплатата на
помошта..............................................
3151. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните
износи и начинот на директните плаќања за 2017 година...........................
3424. Уредба за изменување на Уредбата
за спроведување на Царинскиот закон.......................................................
3544. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки
супстанции во амбиентниот воздух и
прагови на алармирање, рокови за
постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за
гранична вредност, целни вредности
и долгорочни цели............................
3618. Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во
македонскиот воздушен простор.......
3652. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето
на одредени стоки во Комбинираната
номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*).........
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133/2

138/2

140/4

153/2

162/2

166/2

166/2
181/3

183/3
187/3

189/3
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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 постапките за отуѓување, давање под закуп 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
5/2
за 2017 година....................................
36. Одлука за влегување и престојување
на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија
заради учество во вежбовна актив5/2
ност „JCET 17“...................................
37. Одлука за утврдување на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на затворската полиција за 2017 го5/2
дина.....................................................
38. Одлука за издавање на краткотрајна
позајмица на нафтени деривати од
задолжителните резерви на нафта и
нафтени деривати на Министерство5/3
то за одбрана......................................
39. Одлука за утврдување на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на судската полиција за 2017 го5/3
дина....................................................
40. Одлука за утврдување на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на судските службеници за 2017 го5/3
дина.....................................................
54. Одлука за определување на услуга
од јавен интерес во железничкиот
7/2
превоз на патници..............................
55. Одлука за престанок на мандатот по
сила на закон на градоначалникот на
7/2
Општина Струмица............................
56. Одлука за престанок на мандатот по
сила на закон на градоначалникот на
7/2
Општина Струга................................
66. Одлука за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Ма8/3
кедонија и Република Малта...............
164. Одлука за дополнување на Одлуката
за определување на видови на стока
кои се предмет на постапување на
царинските органи на определени
14/2
гранични премини ...............................
264. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM EAGLE 17”, во Ре20/2
публика Романија...............................
265. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „TRIDENT JAGUAR 17“, во Република Бугарија и Кралството
20/2
Норвешка............................................
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266. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „ALLIED SPIRIT 17”, во Сојузна Република Германија.....................
267. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „DINAMIC FRONT II”, во Сојузна Република Германија................
271. Одлука за избор на овластен ревизор
за ревизија на Годишната сметка за
2016 година на Акционерско друштво Водостопанство на Република
Македонија, во државна сопственост, Скопје .........................................
278. Одлука за изменување на Одлуката
за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Струмица и за висината на закупнината................................................
279. Одлука за изменување на Одлуката
за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Струга и за висината на закупнината...................................................
280. Одлука за изменување на Одлуката
за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустрската развојна зона
Штип и за висината на закупнината...
281. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба
на Британскиот совет од Лондон –
Обединето Кралство Велика Британија и Северна Ирска Подружница
во Република Македонија - Скопје.....
282. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за одбрана..........
283. Одлука за утврдување на работите
на премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на
Република Македонија.......................
284. Одлука за престанок на користење
на недвижна ствар на Општина Гостивар....................................................
285. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање...
286. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и
просторно планирање – Државниот
инспекторат за животна средина на
Република Македонија.......................
287. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на коноп за медицински
цели на „НЈСК Холдинг“ ДООЕЛ,
Скопје..................................................

20/2

20/2

21/2

22/10

22/10

22/10

22/11
22/11

22/12
22/12

22/13

22/14

22/14

288. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на
Република Македонија........................
289. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на
Република Македонија.......................
290. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на
Република Македонија........................
291. Одлука за максималниот износ на
надоместокот за покривање на трошоците во висина од 50 % при производство на домашната документарна програма и на домашната играна
програма.............................................
292. Одлука за времетраењето на јавниот
повик и бројот на јавни повици за
пријавување на граѓани за добивање
субвенциониран станбен кредит во
2017 година.........................................
293. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Националната установа
Македонска опера и балет - Скопје....
294. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националната установа Македонска
опера и балет-Скопје..........................
295. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Национална галерија на Македонија Скопје.................................................
296. Одлука за утврдување на јавни
здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува
средства за нивно целосно функционирање во 2017 година.....................
297. Одлука за одобрување на Планот за
работа на Агенцијата за храна и ветеринарство за периодот 1.1.2017 31.12.2017 година............................
342. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..........
343. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Службата на Собранието на Република Македонија...........................
344. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Кабинетот на Претседателот на
Република Македонија.......................
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22/15

22/16

22/16

22/16
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22/19

23/5

23/7

23/9
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345. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија..............................................
346. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Секретаријатот за спроведување
на Рамковниот договор......................
347. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..........
348. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Секретаријатот за законодавство
на Владата на Република Македонија......................................................
349. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Сојузот на литературните преведувачи на Македонија.........................
350. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавната научна установа Институт
за македонски јазик Крсте Мисирков
– Скопје...............................................
351. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Друштвото на писатели на Македонија..................................................
352. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавната научна установа Институт
за македонска литература – Скопје...
353. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Здружението на граѓани Македонски П.Е.Н. Центар во Скопје...............
354. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Македонската академија на науките и уметностите................................
355. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.......................................
356. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Универзитетот Гоце Делчев во
Штип ....................................................
357. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Универзитетот Св. Климент
Охридски во Битола..........................
358. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Државниот Универзитет во Тетово....................................................
359. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Универзитетот за информатички
науки и технологии Свети Апостол
Павле во Охрид..................................
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360. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Филолошки факултет Блаже Конески во Скопје при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.........
361. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Филозофски факултет во Скопје
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје...................................
362. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за образование и
наука – Биро за развој на образованието......................................................
363. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Манифестација Струшки вечери на поезијата Струга ...................................................
364. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека
Св. Климент Охридски – Скопје........
365. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Универзитетска Библиотека Св. Климент
Охридски – Битола.............................
366. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Библиотека Григор Прличев – Охрид...............
367. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за труд и социјална политика...................................
368. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Комисијата за заштита на правото
за слободен пристап до информациите од јавен карактер...........................
369. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Крушево.........................
370. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Демир Хисар ...................
371. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за образование и
наука .....................................................
372. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Комисијата за односи со верските
заедници и религиозни групи .............
373. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
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Училишниот одбор – претставници
на основачот на Посебното основно
училиште со ученички дом „Маца
Ѓорѓиева Овчарова“ – Велес..............

90/12
90/13

90/13
90/13

90/14
90/14
90/14

90/14
90/15
90/15
90/15

90/15

90/16

90/16

90/16

90/16

Страна 65

1618. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар.............
1619. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Кратово.....................
1620. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Штип...................................................
1621. Решение за разрешување членови
на Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Тетово.................................................
1622. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Свети Николе......................................
1623. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Радовиш..............................................
1624. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Струмица............................................
1625. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
на Град Скопје...................................
1626. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Струга...................................................
1627. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Здравје“ - Валандово........................
1628. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Прилеп...................
1629. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје - Тетово........
1630. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби Скопје.................................................
1631. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Гевгелија.............................................
1632. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Тетово.................................................
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1633. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Нада Михајлова“ - Пробиштип........
1634. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Железничар“- Скопје........................
1635. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кратово...............................................
1636. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Скопје.....................
1637. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Виница................................................
1638. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Штип...................................................
1639. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Делчево...............................................
1640. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кочани.................................................
1641. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кичево................................................
1642. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Охрид..................................................
1651. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Кавадарци...........................................
1652. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Македонски Брод................................
1653. Решение за разрешување членови и
в.д. член на Управниот одбор на ЈУ
Mеѓуопштински центар за социјална
работа Неготино................................
1654. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Охрид..................................................
1655. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип................
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1656. Решение за разрешување членови
на Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Прилеп................................................
1657. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Кичево................................................
1658. Рeшение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Дебар...................................................
1659. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Струга..................................................
1660. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Општа болница - Гостивар.................
1661. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Кочани.................................................
1662. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Општа болница - Прилеп....................
1663. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Кочани................................
1664. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Општа болница „Куманово“ - Куманово.......................................................
1665. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Вевчани...............................................
1666. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Струмица.............................................
1667. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје - Охрид.........
1668. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Радовиш..................
1669. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Скопје...................................
1670. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Институт за јавно здравје на Република Македонија..................................
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1671. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје - Штип..........
1672. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Ресен...................................................
1673. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Велес....................................
1674. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Битола..................................
1675. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Демир Хисар......................................
1676. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за клиничка биохемија Скопје..................................................
1677. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје-Куманово.....
1678. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Прилеп.................................
1679. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје......................................
1680. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Струмица.............................
1681. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за пулмологија и алергологија - Скопје........................................
1682. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р
Хаим Абраванел“ – Битола................
1683. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р
Русе Бошковски“ - Ростуше...............
1684. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за гастроентерохепатологија
- Скопје...............................................
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1685. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара - Скопје..........................
1686. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Крушево..............................................
1687. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствена станица Липково во Липково.......................
1688. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за ендокринологија, дијебетес и метаболички нарушувања Скопје..................................................
1689. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом – Македонски Брод...
1690. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Дебар...................................................
1691. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Велес...................................................
1692. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Неготино................
1693. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за ревматологија - Скопје.....
1694. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Гевгелија.............................................
1695. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за хематологија - Скопје......
1696. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Струмица............................................
1697. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Гостивар..............................................
1698. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за детски болести - Скопје...
1699. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за токсикологија - Скопје.....
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1700. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за дерматологија - Скопје.....
1701. Решение за разрешување в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен
дом - Берово.......................................
1702. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Пехчево................................................
1703. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом„Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилоски“ –
Свети Николе......................................
1704. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за неврологија - Скопје.........
1705. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје.........................
1706. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за неврохирургија - Скопје..................................
1707. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за урологија - Скопје...........................................
1708. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за торакална и васкуларна
хирургија- Скопје...............................
1709. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје....................
1710. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за детска
хирургија - Скопје..............................
1711. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за психијатрија - Скопје.......
1712. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје... ..........
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1713. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за очни болести - Скопје......
1714. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за уво нос и грло- Скопје......
1715. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација
и интензивно лекување и ургентен
центар – Скопје...................................
1716. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетски
институт за позитронско – емисиона
томографија.......................................
1717. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈУ од
областа на здравството за потребите
на јавните здравствени установи
универзитетски клиники, завод и ургентен центар – Скопје.......................
1718. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за државна кардиохирургија
– Скопје...............................................
1719. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци...........................................
1720. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“Скопје..................................................
1721. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Национален
парк Пелистер-Битола........................
1722. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Национален
парк Галичица, Охрид........................
1723. Решение за разрешување на в. д.
членови - претставници на основачот на Управниот одбор на ЈУ за деца – Детско одморалиште „Илинден“
– Гостивар.........................................
1724. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил
„Прифатен центар за баратели на
азил“ – Скопје.....................................
1725. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје..................
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1726. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација – Бања Банско
- Струмица..........................................
1727. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје..................................................
1728. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Завод за
згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка
Милановиќ“- Скопје............................
1729. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Специјален
завод – Демир Капија.........................
1730. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола.................
1731. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Детски дом
„11 Октомври“- Скопје.......................
1732. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ за згрижување деца со воспитно – социјални
проблеми и нарушено поведение.......
1733. Решение за разрешување претседател и членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид..................
1734. Решение за разрешување претседател и членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови....
1735. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Национален
парк Маврово, Маврови Анови.........
1736. Решение за разрешување претседател и членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола.................
1767. Решение за утврдување престанок
на мандатот на членoвите на Одборот за акредитација и евалуација на
високото образование.........................
1768. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје..................
1769. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Крушево....................
1770. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас-Битола...
1771. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Кочани................................................
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1772. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Скопје..................................................
1773. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Крива Паланка......................................
1774. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија – Скопје...............................
1775. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Куманово............................................
1776. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација –
Скопје..................................................
1777. Решение за разрешување член и в.д.
член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Ресен............
1778. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Кичево.......................
1779. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Институт за трансфузиона медицина
на Република Македонија..................
1780. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Кавадарци...........................................
1781. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат - максилофацијална хирургија - Скопје.............
1782. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Делчево...............................................
1783. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум
Охридски“ – Скопје............................
1784. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Дебар...................................................
1785. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за радиологија - Скопје........
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1786. Решение за разрешување членови и
в.д. член на Управниот одбор на ЈУ
Mеѓуопштински центар за социјална
работа Гостивар................................
1787. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје.........................................
1788. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Гевгелија.............................................
1789. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за кардиологија - Скопје.......
1790. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Валандово................
1791. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Битола................................................
1792. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Берово.................................................
1793. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Велес...................................................
1794. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Крива Паланка....................................
1795. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Струга.................................................
1796. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Куманово“- Куманово......................
1797. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Битола....................
1798. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Велес...................................................
1799. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Берово.................................................
1800. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Виница...................
1801. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Валандово...........................................
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1802. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Дебар...................................................
1803. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Гостивар.............................................
1804. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Кавадарци...........................................
1805. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Гевгелија............................................
1806. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Демир Хисар.........
1807. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Делчево..............................................
1808. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Кичево...................
1809. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Македонски Брод...............................
1810. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Крива Паланка....................................
1811. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Крушево...........
1812. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Куманово............................................
1813. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Кочани................................................
1814. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Кратово.................
1815. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
на Град Скопје....................................
1816. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Ресен......................
1817. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Радовиш..............................................

94/15

94/15

94/15

94/15

94/16

94/16

94/16

94/16

94/17

94/17

94/17

94/17

94/18

94/18

94/18

94/18

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2017

1818. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Пробиштип............
1819. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Охрид..................................................
1820. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје..................................................
1821. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Прилеп.................................................
1822. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Неготино............................................
1823. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата –
„Козле“- Скопје..................................
1824. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга........................................
1825. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Свети Николе......................................
1826. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација
на кардиоваскуларни заболувања Охрид..................................................
1827. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Струмица............................................
1828. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Струга.................................................
1829. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Штип...................................................
1830. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Клиничка болница
- Штип ..................................................
1831. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Тетово.................................................
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1832. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Отешево...........................
1833. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Клиничка болница
- Тетово...............................................
1834. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“..............................
1835. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Клиничка болница
„д-р Трифун Пановски“ - Битола........
1836. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ – Велес.............
1837. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство
„Чаир“ - Скопје.................................
1838. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Психијатриска болница – Скопје........
1839. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Демир Хисар...........................
1840. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија
„Св Еразмо“ - Охрид..........................
1841. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци, Гевгелија.....................
1842. Решение за разрешување членови и
в.д. членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје.................................
1843. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Велес...................................................
1844. Решение за разрешување членови на
Органот за надзор на ЈУ Специјален
завод – Демир Капија.........................
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1845. Решение за разрешување членови на
Органот за надзор на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје..................
1846. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Охрид.................................................
1847. Решение за разрешување членови на
Органот за надзор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола.............
1848. Решение за разрешување членови на
Органот за надзор на ЈУ Завод за
згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка
Милановиќ“- Скопје............................
1849. Решение за разрешување членови на
Органот за надзор на ЈУ Детски дом
„11 Октомври“- Скопје......................
1850. Решение за разрешување членови на
Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно – социјални
проблеми и нарушено поведение......
1851. Решение за разрешување членови на
Органот за надзор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје..................................................
1852. Решение за разрешување членови на
Органот за надзор на ЈУ Завод за
заштита и рехабилитација – Бања
Банско, Струмица...............................
1853. Решение за разрешување членови на
Органот за надзор на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил
„Прифатен центар за баратели на
азил“ – Скопје.....................................
1854. Решение за разрешување на членови
на Органот за надзор на ЈУ за децаДетско одмаралиште „ИЛИНДЕН“ Гостивар..............................................
1855. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор – претставници на
основачот на Државниот студентски
дом „Скопје“ – Скопје........................
1856. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор – претставници на
основачот на Државниот студентски
дом „Доне Божинов“–Пробиштип......
1857. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор – претставници на
основачот на Државниот студентски
дом „Пелагонија“ – Скопје.................
1858. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор – претставници на
основачот на Државниот студентски
дом „Томе Стефановски-Сениќ“ –
Скопје.................................................
1859. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор – претставници на
основачот на Државниот студентски
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дом „Кочо Рацин“ – Битола...............
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в.д. членови на Управниот одбор на
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1868. Решение за разрешување в.д. претседател, членови и в.д. членови на Советот за унапредување и надзор на
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1869. Решение за разрешување членови на
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1871. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈП за берзанско
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Скопје..................................................
1872. Решение за разрешување членови и
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Скопје..................................................
1873. Решение за разрешување членови на
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1874. Решение за разрешување членови на
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1876. Решение за разрешување членови на
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1891. Решение за разрешување членови на
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катастар на недвижности...................
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Македонија............................................
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зони.....................................................
1940. Решение за разрешување од должноста директор на Педагошката
служба.................................................
1941. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за развој
на образованието...............................
1942. Решение за разрешување од должноста директор - владин агент на Бирото за застапување на Република
Македонија пред Европскиот суд за
човекови права....................................
1943. Решение за давање согласност на
Одлуката за избор на директор на
ЈНУ Институт за македонски јазик
„Крсте Мисирков“ - Скопје.................
1944. Решение за именување членови на
Надзорниот одбор на Македонската
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Скопје..................................................
1945. Решение за именување в.д. директор
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Европскиот суд за човекови права.....
1946. Решение за утврдување престанок
на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за
подрачјето на Скопје...........................
1947. Решение за утврдување престанок
на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за
подрачјето на Куманово.....................
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2010. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување
претседател, национално контакт
лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно
оружје..................................................
2029. Решение за именување членови, заменици членови и секретар на Националниот комитет за спречување на
насилен екстремизам и борба против
тероризам............................................
2953. Исправка...........................................
2048. Решение за именување в.д. директор
на ЈУ Национален парк Галичица,
Охрид, Република Македонија...........
2049. Решение за именување в.д. директор
на ЈУ Национален парк Маврово,
Маврови Анови..................................
2050. Решение за именување в.д. директор
на Управата за животна средина.......
2051. Решение за именување в.д. директор
на Геолошкиот завод на Република
Македонија..........................................
2052. Решение за именување в.д. директор
на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.............................
2053. Решение за именување в.д. директор
на КПУ Затвор Скопје.......................
2054. Решение за именување в.д. директор
на Агенцијата за филм на Република
Македонија.........................................
2055. Решение за именување в.д. директор
на Управата за заштита на културното наследство.....................................
2056. Решение за именување в.д. директор
на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој..............................................
2057. Решение за именување в.д. директор
на Државната фитосанитарна лабораторија.............................................
2058. Решение за именување в.д. директор
на Државниот инспекторат за земјоделство..............................................
2059. Решение за именување в.д. директор
на Управата за хидрометеоролошки
работи................................................
2060. Решение за именување в.д. директор
на Управата за водостопанство...........
2061. Решение за именување в.д. директор
на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи.....
2062. Решение за именување в.д. директор
на Државниот санитарен и здравствен инспекторат..............................
2063. Решение за именување в.д. директор
на Агенцијата за иселеништво...........
2064. Решение за именување в.д. заменик
директор на Државниот испитен центар..........................................................
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2065. Решение за именување в.д. директор
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2066. Решение за именување в.д. директор
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2068. Решение за именување в.д. директор
на Царинската управа.........................
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2073. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за
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на директорот на Бирото за развој на
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на Фондот за иновации и технолошки развој.............................................
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на Државниот девизен инспекторат........................................................
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на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации...................
2079. Решение за именување в.д. директор
на Фондот за осигурување на депозити......................................................
2080. Решение за именување в.д. директор
на Дирекцијата за заштита и спасување.....................................................
2081. Решение за именување вршител на
должноста директор на Педагошката
служба.................................................
2082. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за иновации и технолошки развој...................
2083. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Дирекцијата
за заштита и спасување.....................
2084. Решение за утврдување престанок
на функцијата државен секретар во
Секретаријатот за европски прашања
2085. Решение за именување в.д. директор
на Бирото за метрологија.................
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2086. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за судски
вештачења...........................................
2087. Решение за именување в.д. директор
на Бирото за судски вештачења.........
2088. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за
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на Управата за водење на матичните
книги...................................................
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безбедност на класифицирани информации............................................
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Управниот одбор – претставници на
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дом „Скопје“ – Скопје........................
2097. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Казненопоправен дом Идризово со отворено
одделение во Велес.............................
2098. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на
основачот на Државниот студентски
дом „Томе Стефановски-Сениќ“ Скопје.................................................
2099. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на Државниот студентски
дом „Никола Карев“-Охрид..............
2100. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на Државниот студентски
дом „Кочо Рацин“ - Битола...............
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2102. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
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дом „Браќа Миладиновци“ - Штип.....
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2103. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за имотно - правни работи.............................
2104. Решение за именување вршител на
должноста директор на Управата за
имотно - правни работи.....................
2105. Решение за разрешување од должноста директор на Царинската управа......................................................
2106. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот девизен инспекторат..............................
2107. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.................................
2108. Решение за именување в.д. директор
на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони....................
2109. Решение за разрешување од должноста директор на ЈУ Национален
парк Галичица, Охрид, Република
Македонија.........................................
2110. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за
вработување на Република Македонија......................................................
2111. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за осигурување на депозити............................
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2121. Решение за определување на претставници во Управниот одбор на
Фондот на холокаустот на Евреите
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на КПУ Затвор Прилеп......................
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на КПУ Затвор Охрид.......................
2139. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Бирото за јавни набавки...........................................
2140. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор
Охрид..................................................
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2142. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Казненопоправен дом Штип...........................
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2158. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот комунален инспекторат............................
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2160. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на
Агенцијата за катастар на недвижности...................................................
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филм на Република Македонија.........
2164. Решение за разрешување од должноста директор на Државната фитосанитарна лабораторија.....................
2165. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за заштита на културното наследство.........
2166. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за водостопанство.........................................
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инспекторат за земјоделство.............
2169. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за иселеништво............................................
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2174. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за
животна средина.................................
2175. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Гевгелија...................................................
2176. Решение за именување в.д. директор
на КПУ Затвор Гевгелија...................
2177. Решение за именување претседател
и член на Комисијата за жалби..........
2178. Решение за именување в.д. директор
на Управата за извршување на санкциите.................................................
2179. Решение за именување в.д. заменик
на директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.....................................................
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2180. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.....................................................
2196. Решение за именување членoви на
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
ЈП за извршување на водостопански
дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип................................................
2197. Решение за oпределување на претставници во Управниот одбор на
Фондот на холокаустот на Евреите
од Македонија....................................
2198. Решение за именување в.д. директор
на Државниот инспекторат за шумарство и ловство................................
2199. Решение за именување в.д. директор
на Дирекцијата за радијациона сигурност.................................................
2331. Сторнирање........................................
2200. Решение за именување в.д. директор
на Службата за просторен информативен систем.......................................
2201. Решение за именување в.д. заменик
на директорот на КПУ Казнено
поправен дом Штип...........................
2202. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за
семе и саден материјал......................
2203. Решение за именување в.д. директор
на Управата за семе и саден материјал........................................................
2204. Решение за разрешување од должноста в.д. заменик на директорот на
Агенцијата за странски инвестиции и
промоција на извозот на Република
Македонија..........................................
2205. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за електронско здравство...............................
2206. Решение за именување в.д. заменик
на директорот на Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на
извозот на Република Македонија......
2207. Решение за именување в.д. директор
на Управата за електронско здравство......................................................
2208. Решение за именување в.д. заменик
на директорот на КПУ Затвор Тетово
2209. Решение за именување в.д. директор
на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на
припадниците на заедниците..............
2210. Решение за разрешување од должноста директорот на Управата за наменско производство..........................
2211. Решение за именување в.д. заменик
на директорот на КПУ Казнено
поправен дом од отворен вид Струга.
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2212. Решение за именување в.д. директор
на Управата за наменско производство.......................................................
2213. Решение за разрешување член и
именување на претседател и членови
на Посебната комисија за утврдување условот – владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија......
2214. Решение за именување членови на
Управниот одбор претставници од
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2217. Решение за именување в.д. координатор на Националниот координативен центар за гранично управување.....................................................
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на Бирото за развој на образованието.......................................................
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на Македонија....................................
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Скопје..................................................
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вид Струга...........................................
2222. Решение за разрешување од должноста директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи............................................
2223. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на КПУ
Затвор Тетово.....................................
2224. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за развој
и унапредување на образованието на
јазиците на припадниците на заедниците......................................................
2225. Решение за именување членoви на
Одборот за контрола на материјалнофинансиското работење на ЈП Службен весник на Република Македонија.......................................................
2226. Решение за именување членoви на
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
ЈП за железничка инфраструктура
„МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ –
Скопје..................................................
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2227. Решение за именување членoви на
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
ЈП за берзанско работење Агро-Берза
со П.О. Скопје.....................................
2228. Решение за именување членoви на
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
ЈП за стопанисување со државните
шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ –
П.О. Скопје..........................................
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ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта
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Јавно претпријатие за државни патишта..................................................
2231. Решение за именување членoви на
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
ЈП „МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА“ – Скопје...................................
2238. Решение за именување претседател
и членови на Управниот одбор на
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола........
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зони.....................................................
2240. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот...
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2329. Исправка...........................................
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Управниот одбор на Националната
агенција за европски образовни програми и мобилност..............................
2243. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈП за оддржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ -Скопје........................................
2244. Решение за именување членови на
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2247. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес.......................................................
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2254. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Агенцијата за
планирање на просторот....................
2255. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Агенцијата за
планирање на просторот....................
2256. Решение за именување в.д. директор
на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија............................
2257. Решение за именување претседател
и членови на Националната комисија
за учебници.........................................
2258. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за образование на возрасните....................
2259. Решение за именување претседател
и членови на Управниот одбор на
Државниот испитен центар................
2260. Решение за именување претседател
и членови на Управниот одбор на
Агенцијата за управување со одземен
имот.....................................................
2261. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Агенцијата за
катастар на недвижности....................
2262. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈП Македонска
радиодифузија – Скопје......................
2263. Решение за именување членoви на
Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој...............
2264. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија............
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113/23
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113/25
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113/25
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2265. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити........................
2281. Решение за именување на членови
на Интер – ресорска консултативна и
советодавна група за еднакви можности на жените и мажите.................
2296. Решение за именување членови на
Управниот одбор – претставници на
основачот на Државниот студентски
дом „Доне Божинов“ – Пробиштип....
2311. Решение за именување член на Комисијата за жалби...............................
2312. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет..............................
2313. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет..............................
2314. Решение за избор на в.д. претседател
на Инспекцискиот совет.....................
2315. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет..............................
2316. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет..............................
2317. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.............................
2318. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија..
2319. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет..............................
2320. Решение за именување в.д. заменик
на директорот на Агенцијата за стоковни резерви.....................................
2321. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.............
2322. Решение за именување в.д. заменик
на директорот на Центарот за управување со кризи..................................
2323. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за
македонски јазик „Крсте Мисирков“
- Скопје...............................................
2324. Решение за определување претставници на Комисијата за утврдување
на репрезентативноста........................
2325. Решение за давање согласност на
Одлуката за избор на директор на
ЈНУ Институт за македонска литература - Скопје.......................................
2326. Решение за именување претседател
и членови на Советот за македонски
јазик.....................................................
2327. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.................................
2328. Решение за исправка на Решението
за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во
Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на
Куманово...........................................
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2395. Решение за назначување на Надлежен координатор за акредитација во
системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови
од Европската Унија за Република
Македонија.........................................
2401. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Пробиштип............
2402. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Прилеп................................................
2403. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Куманово............................................
2404. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Македонски брод...............................
2405. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Неготино.............................................
2406. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Крива Паланка....................................
2407. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Крушево................
2408. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Кочани.................................................
2409. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Кратово.................
2410. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Демир Хисар..........
2411. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје......................................
2412. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетски
институт за позитронско – емисиона
томографија.......................................
2413. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ – Велес...........
2414. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација
на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Отешево....................................................
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2415. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“............................
2416. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Клиничка болница
„д-р Трифун Пановски“ - Битола........
2417. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга.......................................
2418. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија
„Св Еразмо“ - Охрид ...........................
2419. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола.
2420. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци, Гевгелија....................
2421. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Демир Хисар...........................
2422. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Клиничка болница
- Штип................................................
2423. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за кардиологија - Скопје....
2424. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Клиничка болница
- Тетово..............................................
2425. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје..
2426. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република
Македонија.........................................
2427. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација –
Скопје..................................................
2428. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација
на кардиоваскуларни заболувања Охрид..................................................
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2429. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за клиничка биохемија Скопје..................................................
2430. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за нефрологија - Скопје........
2431. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за гастроентерохепатологија
- Скопје................................................
2432. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје........................................
2433. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетски
стоматолошки клинички центар
„Свети Пантелејмон“- Скопје............
2434. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација
и интензивно лекување и ургентен
центар – Скопје..................................
2435. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за хирургија на лице, вилици и врат - максилофацијална хирургија - Скопје........................................
2436. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил
„Прифатен центар за баратели на
азил“ – Скопје....................................
2437. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација - Бања Банско,
Струмица............................................
2438. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ за деца –
Детско одморалиште „Илинден“ –
Гостивар.............................................
2439. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје.................
2440. Решение за именување в.д. заменик
на директорот на Државниот завод за
индустриска сопственост..................
2441. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Прилеп.................................
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2442. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје.................................................
2443. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Струмица.............................
2444. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ Детски дом
„11 Октомври“- Скопје......................
2445. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно – социјални
проблеми и нарушено поведение.....
2446. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје.................................................
2447. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ Завод за
заштита и рехабилитација – Бања
Банско, Струмица...............................
2448. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил
„Прифатен центар за баратели на
азил“ – Скопје....................................
2449. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Скопје...................................
2450. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Охрид...................................
2451. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Куманово.............................
2452. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Битола..................................
2453. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Гостивар.............................................
2454. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Делчево...............................................
2455. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Кавадарци...........................................
2456. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Струмица............................................
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2457. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Штип...................................................
2458. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Свети Николе......................................
2459. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Ресен..........................
2460. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Радовиш..............................................
2461. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата –
„Козле“- Скопје..................................
2462. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Делчево...............................................
2463. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Гостивар..............................................
2464. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Гевгелија.............................................
2465. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Виница...................
2466. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Валандово..............
2467. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Битола.................................................
2468. Решение за именување членови на
Училишниот одбор - претставници
на основачот на Државниот музички
училишен центар „Сергеј Михајлов“
– Штип................................................
2469. Решение за именување членови на
Училишниот одбор - претставници
на основачот на Државен Музичко балетски училишен центар „Илија
Николовски Луј“ – Скопје..................
2470. Решение за именување членови на
Училишниот одбор - претставници
на основачот на ДМУ „Тодор Скаловски - Тетоец“ – Тетово..................
2471. Решение за именување членови на
Училишниот одбор – претставници
на основачот на Државно музичко
училиште – Битола............................
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2472. Решение за именување членови на
Училишниот одбор–претставници на
основачот на Државно средно училиште за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски“ - Скопје....
2473. Решение за именување членови на
Училишниот одбор –претставници
на основачот на Државно средно
училиште за применета уметност
„Лазар Личеноски“ – Скопје..............
2474. Решение за именување членови на
Училишниот одбор – претставници
на основачот на Државно училиште
за физичка култура „Методи Митевски Брицо“ - Скопје............................
2475. Решение за именува членови на
Училишниот одбор – претставници
на основачот на Државен училишен
центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“-Скопје...
2476. Решение за именување членови на
Училишниот одбор – претставници
на основачот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ – Битола............................
2477. Решение за именување членови на
Училишниот одбор – претставници
на основачот на Посебното основно
училиште „Иднина“ – Скопје............
2478. Решение за именување членови на
Училишниот одбор – претставници
на основачот на Посебното основно
училиште „Д-р Златан Сремец“ –
Скопје..................................................
2479. Решение за именување членови на
Училишниот одбор – претставници
на основачот на Посебното основно
училиште со ученички дом „Маца
Ѓорѓиева Овчарова“ – Велес.............
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.......
2481. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за психијатрија - Скопје......
2482. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за радиологија - Скопје.......
2483. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје..................................................
2484. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Јавна установа
за згрижување деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение...................................................
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2485. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Детски дом
„11 Октомври“- Скопје.......................
2486. Решенние за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје..................
2487. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола.................
2488. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Берово.................................................
2489. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Виница......................
2490. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Берово................................................
2491. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Радовиш..............................................
2492. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Ресен.......................
2493. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Свети Николе......................................
2494. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Струмица............................................
2495. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Кочани..................................
2496. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Велес....................................
2497. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Тетово..................................
2498. Решение за именување членови на
управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа Битола.....................................................
2499. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на
Државниот завод за индустриска
сопственост.........................................
2500. Решение за именување членoви на
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ –
Битола.................................................
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2505. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје...................
2506. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за торакална и васкуларна
хирургија- Скопје..............................
2507. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за дигестивна хирургија Скопје..................................................
2508. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Кавадарци..........................................
2509. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за неврохирургија - Скопје...
2510. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за урологија - Скопје...........
2511. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за неврологија - Скопје........
2512. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за дерматологија - Скопје.....
2513. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за инфективни болести и
фебрилни состојби - Скопје................
2514. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за детски болести - Скопје...
2515. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за детска хирургија Скопје..................................................
2516. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Институт за јавно
здравје на Република Македонија....
2517. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Ресен....................................................
2518. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Демир Хисар.......................................
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2519. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за пулмологија и алергологија - Скопје........................................
2520. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за уво, нос и грло- Скопје.....
2521. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за очни болести- Скопје........
2522. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за гинекологија и акушерство - Скопје.......................................
2523. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за државна кардиохирургија– Скопје........................................
2524. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Гевгелија.............................................
2525. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Неготино.............................................
2526. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Прилеп................................................
2527. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци...........................................
2528. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Здравје“ - Валандово........................
2529. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Струмица............................................
2530. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Радовиш..............................................
2531. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Градска општа
болница „Св. Наум Охридски “ Скопје..................................................
2532. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за хематологија - Скопје.......
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2533. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за ревматологија - Скопје.....
2534. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за ендокринологија, дијебетес и метаболички нарушувања Скопје..................................................
2535. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Велес...................................................
2536. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Охрид..................................................
2537. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кочани.................................................
2538. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Македонски Брод...............................
2539. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Велес...................................................
2540. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Дебар...................................................
2541. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Крушево..............................................
2542. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р
Хаим Абраванел“ – Битола...............
2543. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Пехчево...............................................
2544. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Делчево...............................................
2545. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилоски“ –
Свети Николе..................................
2546. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Гевгелија.............................................
2547. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница
„Куманово“ - Куманово....................
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2548. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Прилеп................................................
2549. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Струмица............................................
2550. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Кичево.................................................
2551. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Струга.................................................
2552. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Кочани.................................................
2553. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Охрид..................................................
2554. Решение за именување членови на
Управниот одбор -претставници на
основачот на ЈУ Центар за социјална
работа Пробиштип.............................
2555. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Прилеп................................................
2556. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Неготино.............................................
2557. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Македонски Брод...............................
2558. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Куманово............................................
2559. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Крушево....................
2560. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Крива Паланка....................................
2561. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Кратово.....................
2562. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Кочани................................................
2563. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар..............
2564. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Валандово.................
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2565. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Тетово.................................................
2566. Решение за именување членови на
Училишниот одбор – претставници
на основачот на Државно училиште
за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар
Влахов“ - Скопје..................................
2567. Решение за именување членови на
Училишниот одбор – претставници
на основачот на ДСУ за образование
и рехабилитација „Искра“ - Штип......
2568. Решение за именување членови на
Училишниот одбор – претставници
на основачот на Спортската академија......................................................
2569. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Гевгелија.............................................
2570. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Берово.................................................
2571. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Нада Михајлова“ - Пробиштип........
2572. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Штип...................................................
2573. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Скопје..................................................
2574. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Вевчани...............................................
2575. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Струга.................................................
2576. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кичево.................................................
2577. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Виница................................................
2578. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кратово...............................................
2579. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р
Русе Бошковски“ - Ростуше...............
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2580. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ за деца –
Детско одморалиште „Илинден“ Гостивар..............................................
2581. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола.............
2582. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Куманово“- Куманово......................
2583. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Крива Паланка....................................
2584. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор на ЈП за оддржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје.......................................
2585. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми“- П.О. Скопје................
2595. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Кавадарци...........................................
2596. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Железничар“- Скопје.......................
2597. Решение за именување в.д. директор
на Агенцијата за стоковни резерви.....
2598. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Дебар..................................................
2599. Решение за именување членoви на
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
Јавно претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес....................
2600. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Велес...................................................
2601. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Велес...................................................
2602. Решение за именување членови на
Советот за образование на возрасните.....................................................
2603. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Струга.................................................
2604. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Кичево.......................
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2605. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Тетово.................................................
2606. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Дебар..................................................
2607. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Тетово.................................................
2608. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Кичево................................................
2609. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Охрид.................................................
2610. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Струга................................................
2611. Решение за именување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Охрид.................................................
2612. Решение за именување в.д. претседател и в.д. членови на Советот за
унапредување и надзор на ревизијата
на Република Македонија..................
2613. Решение за именување в.д претседател и в.д. членови на Комисијата за
право на поврат на средствата на
Агенцијата за филм на Република
Македонија.........................................
2614. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми“-П.О. Скопје.................
2615. Решение за разрешување од должноста национален координатор за
имплементација на Националната
платформа за намалување на ризици
од несреќи и катастрофи на Република Македонија.....................................
2679. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни патишта.....................
2717. Исправка............................................
2680. Решение за именување в.д. членови
на Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија.....................................................
2686. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со пасишта – Скопје..............
2687. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување
на Македонија.....................................
2688. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни патишта....................
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2689. Решение за именување член на
Управниот одбор на Агенцијата за
филм на Република Македонија.......
2690. Решение за именување в.д. директор
на Агенцијата за потикнување на
развојот на земјоделството-Битола.....
2691. Решение за именување членови на
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
ЈП за водоснабдување „Студенчица“
- Кичево..............................................
2692. Решение за именување членoви на
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование................
2693. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“ Свети Николе.....................................
2694. Решение за именување на в.д. претседател и в.д. членови на Комисијата
за посредување во авторското право
и сродните права................................
2728. Решение за назначување на стратешки координатор на ИПА компонентите за регионален развој и развој на
човечки ресурси во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската
Унија за Република Македонија.........
2729. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на КПУ
Затвор Битола.....................................
2730. Решение за именување в.д. заменик
на директорот на КПУ Затвор Битола
2787. Решение за разрешување од должноста истражител на Комитетот за
истрага на воздухопловни несреќи и
сериозни инциденти...........................
2788. Решение за разрешување од должноста истражител на Комитетот за
истрага на воздухопловни несреќи и
сериозни инциденти...........................
2789. Решение за разрешување од должноста претседател - истражител на
Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти
2790. Решение за назначување на претседавач, членови и заменици членови
на Национално координативно тело
против семејно насилство..................
2794. Решение за исправка на Решението
за разрешување од должноста заменик на директорот на КПУ Затвор
Битола................................................
2795. Решение за исправка на Решението
за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Затвор Битола............
2812. Решение за исправка на Решението
за именување членови на Управниот
одбор –претставници на основачот
на ЈЗУ Градска општа болница „Св.
Наум Охридски“ – Скопје..................
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2813. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ Специјален
завод – Демир Капија.........................
2814. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница Гостивар..............................................
2815. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Гостивар..............................................
2816. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје................
2817. Решение за определување на претставници во Советот на ЈНУ Институт за национална историја – Скопје..
2818. Решение за Определување на претставници во Советот на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“Скопје..................................................
2819. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Градска општа
болница „8-ми Септември“ - Скопје..
2820. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Специјален
завод- Демир Капија..........................
2821. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи Универзитетски
клиники, Завод и Ургентен центар –
Скопје..................................................
2822. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со пасишта – Скопје..............
2823. Решение за именување в.д претседател и в.д. членови на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....................................
2824. Решение за утврдување престанок
на должноста претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија...........
2825. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор на Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на
извозот на Република Македонија.....
2826. Решение за разрешување член и
именување в.д. член на Управниот
одбор на Државниот студентски дом
„Пелагонија “- Скопје.......................
2833. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Охрид..................................................
2834. Решение за именување в.д. членови
на Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија......................................................
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2889. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија.......
2890. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈП за берзанско
работење Агро – Берза - Скопје........
2891. Решение за именување членови на
Надзорниот одбор за контрола на
материјално - финансиското работење на ЈП за Стопанисување со пасишта – Скопје...................................
2892. Решение за именување членови на
групата за процена.............................
2899. Решение за исправка на Решението
за именување членови на Управниот
одбор на Националната агенција за
европски образовни програми и мобилност...............................................
2900. Решение за исправка на Решението
за именување в.д. директор на Фондот
за иновации и технолошки развој......
2901. Решение за исправка на Решението
за именување членови на Управниот
одбор –претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за
детска хирургија - Скопје..................
2902. Решение за исправка на Решението
за именување членови на Управниот
одбор –претставници на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица....
2903. Решение за исправка на Решението
за именување членови на Управниот
одбор –претставници на основачот
на ЈЗУ Општа болница Куманово.....
2904. Решение за исправка на Решението
за именување членови на Управниот
одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје –
Охрид..................................................
2905. Решение за исправка на Решението
за именување членови на Управниот
одбор на ЈУ Меѓуопштински центар
за социјална работа Струга...............
2906. Решение за исправка на Решението
за именување членови на Органот за
надзор на ЈУ Меѓуопштински центар
за социјална работа Струга................
2907. Решение за исправка на Решението
за именување членови на Управниот
одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Општа болница - Гостивар.....
2914. Решение за исправка на Решението
за именување членови на Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони................
2965. Решение за именување претседател,
генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на
Република Македонија........................
2966. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на ЈП „Македонска
Радиодифузија“ – Скопје....................
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2967. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на
извозот на Република Македонија......
2968. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Велес....................................
2969. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одборпретставник на основачот на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа Неготино.....................................
2970. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на ЈП за берзанско
работење „Агро Берза“ со П.О. –
Скопје.................................................
2971. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Скопје..................................................
2972. Решение за разрешување член на
Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....
2973. Решение за разрешување на в.д.
член на Комисијата за посредување
во авторското право и сродните
права...................................................
2974. Решение за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие
за државни патишта............................
2975. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на
ЈП за железничка инфраструктура
„Македонски железници“ – Скопје....
3001. Решение за именување на претседател и членови на Меѓуресорската
државна комисија за борба против
недозволено производство, трговија
и злоупотреба на дроги.....................
3002. Решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона...........................
3074. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Струмица.............................
3075. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Неготино.............................................
3076. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Велес...................................................
3077. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Вевчани...............................................
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3078. Решение за именување в.д. членови
на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Велес...................................
3079. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ – Велес...........
3080. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Берово.................................................
3081. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Крива Паланка....................................
3082. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница Кавадарци...........................................
3083. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кратово...............................................
3084. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци...........................................
3085. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци, Гевгелија....................
3086. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница Гевгелија.............................................
3087. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Гевгелија.............................................
3088. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
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3090. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Пехчево...............................................
3091. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница Велес...................................................
3092. Решение за именување в.д. член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Кочани.................................
3093. Решение за именување в.д. член на
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Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кочани.................................................
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3417. Решение за назначување на претставник на Република Македонија во
Заедничкиот комитет за поделба на
дипломатско-конзуларниот имот на
поранешна СФРЈ................................
3451. Решение за назначување на претседател, членови и заменици членови
на Националното координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување.........................
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ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје........
3477. Решение за разрешување член на
Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална
работа Валандово..............................
3478. Решение за разрешување член на
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3479. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на Агенцијата за
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3480. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на Агенцијата за
управување со одземен имот............
3481. Решение за разрешување член на
Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија.....
3482. Решение за разрешување член на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
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3483. Решение за разрешување член на
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
Јавно претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес...................
3484. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Прилеп................................................
3485. Решение за разрешување член на
Управниот одбор претставник од основачот на Државниот ученички дом
„Крсте П. Мисирков“- Кавадарци......
3486. Решение за разрешување член на
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
ЈП за берзанско работење Агро-Берза
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3487. Решение за утврдување престанок
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3488. Решение за утврдување престанок
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со П.О. Скопје....................................
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3499. Решение за разрешување член на
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Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ –
Битола................................
3500. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ –
Битола................................................
3501. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Пехчево...............................................
3502. Решение за разрешување в.д. член
на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Виница................................................
3503. Решение за разрешување член на
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
ЈП за стопанисување со пасишта –
Скопје..................................................
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3504. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за дигестивна хирургија Скопје..................................................
3505. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на ЈП за државни
патишта...............................................
3506. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми”- П.О.– Скопје..............
3507. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
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3508. Решение за разрешување член на
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3509. Решение за разрешување член на
Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје......
3510. Решение за разрешување член на
Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ за сместување на лица
баратели на право на азил „Прифатен
центар за баратели на азил“ – Скопје.
3511. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Македонската
академска истражувачка мрежа........
3512. Решение за разрешување член на
Управниот одбор – претставник на
основачот на Државниот студентски
дом „Браќа Миладиновци“ – Штип....
3513. Решение за именување претседател
и членови на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата.....
3514. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за детски болести - Скопје...
3515. Решение за разрешување членoви на
Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Тетово.................................................
3516. Решение за разрешување членови на
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
ЈП за извршување на водостопански
дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип................................................
3517. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Клиничка болница
- Тетово................................................
3518. Решение за разрешување член на
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„Злетовица“ – Пробиштип................
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3519. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Струмица...............
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3527. Решение за разрешување член на
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Управниот одбор - претставник на
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Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ – Кичево.........
3530. Решение за разрешување член на
Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје...............
3531. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
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хирургија - Скопје..............................
3532. Решение за избор на в.д. претседател
на Инспекцискиот совет....................
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3535. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет..............................
3536. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.............................
3537. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет..............................

182/20

182/20
182/21

182/21

182/21

182/21

182/22

182/22

182/22

182/22
182/23
182/23

182/23
182/23
182/24
182/24
182/25
182/25
182/26

Страна 92

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2017

3538. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет..............................
3549. Решение за именување национален
координатор за имплементација на
Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија.......
3550. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО –
Битола.................................................
3551. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта
МАКЕДОНИЈАПАТ – Скопје............
3552. Решение за именување член на
Управниот одбор на Агенцијата за
управување со одземен имот.............
3553. Решение за именување член на
Управниот одбор на ЈП за водоснабдување Студенчица – Кичево.............
3554. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
Јавно претпријатие за државни патишта....................................................
3555. Решение за именување член на
Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија......
3556. Решение за именување член на
Управниот одбор на Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на
извозот на Република Македонија......
3557. Решение за именување член на
Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија..
3558. Решение за именување членови на
Управниот одбор- претставници од
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на ЈУ Национален парк Пелистер-Битола........
3559. Решение за именување членови на
Управниот одбор- претставници од
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид.......
3578. Решение за формирање на Комисија
за разгледување на барања за добивање дозвола за вршење извоз-увоз,
транзит, брокерски услуги и офсет на
вооружување и воена опрема............
3669. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за
филм-филмска академија-Охрид........
3670. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за токсикологија - Скопје.....
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3671. Решение за разрешување членови и
именување претседател и членови на
Управниот одбор на Агенцијата за
филм на Република Македонија........
3672. Решение за разрешување претседател на Комисијата за жалби..............
3673. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
ЈП за извршување на водостопански
дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип................................................
3674. Решение за именување член на
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2897. Методологија за изменување на Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите...................
148/15
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3286. Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за
проценка на влијанието на регулативата..................................................

7.
173/5

УПАТСТВА
Рег. бр.
Бр./стр.
2666. Упатство за начинот на постапување
на министерствата, другите органи
на државната управа и управните организации за време на изборниот
процес..................................................
131/12
2667. Упатство за забрана за користење на
движни и недвижни ствари во
државна сопственост за време на изборен процес......................................... 131/13
3367. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на
постапување во работата на министерствата во процесот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата..........................................
177/27

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ
И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА
НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Рег. бр.
1. Преглед на декларации ЕУ (Брисел)
кон кои Република Македонија се
придружи во периодот 1 јули – 31
декември 2016 година.........................
2. Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ
(Брисел) за климатски промени кон
кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јули – 31 декември 2016 година.................................
3. Преглед на правни акти на ЕУ (Брисел) 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........
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.........................
5. Преглед на изјави на обраќања и
други заеднички документи на ЕУ
(Њујорк, Женева, Виена ОН–ОБСЕ,
Стразбург) кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јули–31 декември 2016 година..
6. Преглед на декларации на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија
се придружи во периодот 1 јануари –
30 јуни 2017 година............................

Бр./стр.

8.

9.

10.

11.

12.

33/2
13.

33/4
14.

33/6
15.
33/8

16.
33/10

122/2

Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ
(Брисел) за климатски промени кон
кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јануари - 30 јуни
2017 година........................................
Преглед на правни акти на ЕУ (Брисел) 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...........
Преглед на декларации/изјави на ЕУ
(ЕЕАС - Брисел) и рестриктивни
мерки кон кои Република Македонија не се придружи во периодот 1 јануари – 30 јуни 2017 година.............
Преглед на изјави на обраќања и други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена ОН-ОБСЕ, Стразбург), кон кои Република Македонија
се има придружено во периодот 1 jануари–30 јуни 2017 година........................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за
спроведување (ЗНБП) 2017/905 на
Советот од 29 мај 2017 година за спроведување на Одлука 2010/788/ЗНБП за
рестриктивни мерки против Демократска Република Конго....................
Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2017/734 на Советот од 25
април 2017 година за изменување на
Одлука 2013/184/ЗНБП за рестриктивни мерки против Мијанмар/Бурма
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно
Oдлуката
(ЗНБП) 2017/917 на Советот од 29
мај 2017 година за изменување на
Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија...............
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2017/496 на Советот од 21
март 2017 година за изменување на
Одлука 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос
на состојбата во Египет....................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Oдлуката
(ЗНБП) 2017/621 на Советот од 31
март 2017 година за изменување на
Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија.....................................
Одлука за воведување на рестриктивни 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 рестриктивни мерки против Сирија................

122/3

122/5

122/6

122/8

133/2

133/13

133/16

154/2

154/9

154/12
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17.

18.

19.

20.

21.

Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно
Oдлуката
(ЗНБП) 2015/1333 на Советот од 31
јули 2015 година за рестриктивни
мерки во однос на состојбата во Либија и за укинување на Одлука
154/17
2011/137/ЗНБП...................................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2017/607 на Советот од 29
март 2017 година за изменување на
Одлука 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата
154/81
во Босна и Херцеговина....................
Одлука за воведување на рестриктивни 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 рестрик154/84
тивни мерки против Сирија...............
Одлука за воведување на рестриктивни 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 рестрик154/92
тивни мерки против Сирија................
Одлука за воведување на рестриктивни 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 рестриктивни мерки против Сирија................ 154/101

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
165. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на вршење на
14/2
полициските работи ............................
166. Правилник за изменување на Правилникот за обука во Министерство14/2
то за внатрешни работи ......................
167. Упатство за изменување на Упатството за начинот на вршење на генерален и стручен надзор во полици14/3
јата.........................................................
204. Правилник 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 издадени возачки дозволи и возачки книшки во Министерството за внатрешни
16/3
работи.................................................
455. Правилник за начинот на бодување
на стручниот испит за вршење работи на предавач и возач-инструктор
во автошколата, контролор, испитувач по наставна програма од сообраќајни правила и прописи (теоретски
дел) и испитувач по наставна програма од управување со возило (практи27/3
чен дел) во испитен центар ................
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459. Правилник за типовите на технички
средства кои ќе се употребуваат за
аудио и видео снимање од страна на
полицијата..........................................
460. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката на регистрација на возилата.....................................................
485. Правилник за поблиските критериуми, начинот на работа на автошколите, 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............................
900. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката на
регистрација на возилата ....................
937. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и на образецот на лиценца за контролор, испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна
програма управување со возила
(практичен дел) во испитен центар....
945. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на вршење на полициските работи.....
1129. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката на полагање на стручниот
испит за оспособеност за извршување на работи на техничкиот преглед,
формата и содржината на образецот
на уверението за положен испит, начинот 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 стручни испити од страна на комисијата....
1319. Правилник за Програмата за проверка на знаење на кандидат за возач........................................................
1320. Правилник за Програмата за проверка на стручното оспособување за
добивање на лиценца за оспособување на кандидати за возачи.................
1321. Правилник за Програмата за начинот на спроведување на испити за
проверка на знаење за добивање на
лиценца за контролор, испитувач по
наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма управување со возила (практичен дел)....
1347. Решение за определување привремен граничен премин........................

28/2

28/2

30/7

46/24

48/36

49/2

58/2

72/2

72/10

72/14
74/2
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1561. Правилник за изменување на Правилникот 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 издадени возачки дозволи и возачки книшки во Министерството за внатрешни
работи.................................................
1737. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на образецот на барањето и на образецот на дозволата за возач-инструктор, начинот на нејзино издавање и
заменување и начинот на водење на
евиденцијата за издадени дозволи за
возач - инструктор во Министерството за внатрешни работи................
1738. Правилник за изменување на Правилникот за форма и содржина на
образецот на барањето и на образецот на лиценца за предавач по наставна програма сообраќајни правила
и прописи и возач - инструктор во
автошкола.............................................
1739. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на обрасците на барањата за издавање 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.............
2617. Правилник за изменување на Правилникот за обрасците на патните
исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на
фотографирање за патните исправи и
за водење на евиденција.....................
2618. Правилник за изменување на Правилникот за образецот на барањето
за издавање на личната карта, образецот на потврдата за поднесено барање за издавање на личната карта,
образецот на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за начинот на водење на
евиденција за издадените лични
карти..................................................
2619. Правилник за изменување на Правилникот 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 издадени возачки дозволи и возачки книшки во Министерството за внатрешни
работи.................................................

89/15

2827. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на обрасците на барањата за издавање 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.............
3755. Решение за дополнување на Решението за цените на обрасците што ги
издава Министерството за внатрешни работи..............................................

143/13

190/77

МИНИСТЕРСТВО
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
91/25

91/28

91/30

Рег. бр.
Бр./стр.
256. Објава од Министерството за надворешни работи.....................................
19/2
417. Објава од Министерството за надворешни работи.....................................
24/2
1007. Објава од Министерство за надворешни работи .......................................
53/4
2620. Објава од Министерството за надворешни работи......................................
126/21
2925. Објава од Министерството за надворешни работи.....................................
151/2
3238. Решение за именување на претседателот, членовите и секретарот на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на
Република Македонија со соседните
држави................................................
172/3
3287. Објава од Министерство за надворешни работи.....................................
173/7

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА
126/10

126/15

126/18

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 заменик извршител и за формата и содржината 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 издавање на лиценците односно акредитациите............................................
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...............................
262. Решение за престанок на вршење на
нотарската служба.............................
461. Правилник за начинот на полагање
на квалификациониот нотарски испит, испитот за рангирање за нотар,
испитот за заменик-нотар, испитот за
помошник-нотар, испитот за нотарски стручен соработник и стручниот
испит за проверка на знаењата на нотарите и за формата и содржината на
уверението за положени испити........
466. Програма за градивото и прописите
за полагање на теоретскиот дел од
квалификациониот нотарски испит и
испитот за рангирање на нотар, испитот за заменик-нотар, испитот за
помошник-нотар, испитот за нотарски стручен соработник и стручниот
испит за проверка на знаењата на нотарите ...................................................
562. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
563. Решение за исправка на Решението
за престанок на службата на нотарот.......................................................
976. Список на поставени постојани судски преведувачи (Оглас од 1.3.2017
година)................................................
1348. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
1349. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
1350. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
1351. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
1424. Правилник за изменување на правилникот за видот, содржината, формата, 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, начинот на чување и обнова на нотарските списи и исправи, начинот на
архивирање и организирањето на архивирањето, како и преземање на
други формaлни дејствија.................
1432. Одлука за запирање на исплата на
средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии...........
1740. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии...............................
1977. Правилник за содржината на извештајот за работата на Комората на медијатори на Република Македонија....
2621. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................

16/23
19/19

27/3

29/2
35/2
35/3
51/12
74/3
74/3
74/3
74/4
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2622. Правилник за начинот за вршење
на надзор над работата на Комората
на медијатори на Република Македонија.....................................................
2857. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии..............................
2976. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии...............................
3009. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
3146. Правилник за изменување на Правилникот за работното време на нотарските канцеларии..........................
3214. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии..............................
3616. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии..............................
3617. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
3756. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии..............................
3757. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии..............................
3758. Список на поставени постојани судски преведувачи................................
3910. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
486. Исправка на Правилникот за начинот на вршење на надзор над законитоста на работењето на нотарот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 226 од 30 декември 2016 година.................................

126/21

146/2

154/6
157/3
165/5

170/4

186/11
186/12

190/78

190/78
190/79
197/40

30/54

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ
80/6

81/20

91/35
101/2
126/21

Рег. бр.
Бр./стр.
67. Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени
од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и Фудбалските клубови
за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 и формата и содржината на потврдата за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и Фудбалските
клубови за цели на реализација на
8/3
УЕФА Супер куп 2017.......................
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68.

Правилник за формата и содржината на барањето за ослободвање од
плаќање на увозни давачки, данок на
додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз на стока/добра, вклучувајќи 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 ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност,
акциза и надоместоци при увоз на
стока/добра, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување
извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и Фудбалските кубови.............................................
69. Правилник за формата и содржината
на барањето за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз на добра/стоки, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување, за реализација на проект УЕФА Супер Куп 2017 финансиран со парични средства од УЕФА....
70. Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од
плаќање на увозни давачки, данок на
додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз, вклучувајќи и
привремен увоз со делумно ослободување, за реализација на УЕФА Супер Куп 2017.......................................
71. Правилник за формата и содржината на фактурата, формата и содржината на пријавата, начинот на пријавување на прометот, содржината на
евиденцијата на фактури која ја води
управата за јавни приходи како и
формата и содржината на евиденцијата за примени фактури која ја води
примателот на прометот за цели на
спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена 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....................................................
88. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат
при пополнување на царинската декларација..............................................
515. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување
или двојното оданочување .................

8/7

8/11

8/14

2365. Правилник за образецот за финансиските извештаи со спецификација
на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања....................................
3418. Правилник за дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите...................................
3873. Објава од Министерството за финансии.................................................
3905. Правилник за начинот на пресмeтка
и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и
содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската
пресметка за приход и данок.............
3906. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на доход по основ на воведување на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и
интегриран автоматски систем за
управување........................................
3907. Правилник за формата и соджината
на извештајот за корисниците на
продажни места на зелените пазари...
3908. Правилник за формата и содржината на барањето за паушално плаќање
на персонален данок на доход..........
3909. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за формата и
содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во
земјата................................................

121/7
180/2
193/10

197/25

197/28
197/31
197/34

197/37

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЕКОНОМИЈА

8/17

9/3

31/13

Рег. бр.
Бр./стр.
1403. Листи на стоки за второ полугодие
од 2017 година за кои ќе се користи
принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first
served), од Европската заедница, Република Турција, Украина, Норвешка и Швајцарската конфедерација......
79/3
2012. Правилник за формата и содржината на Решението за доделување на
јавно овластување на Занаетчиска
комора, како и формата и содржината на Решението за одбивање на барањето за доделување на јавно овластување на Занаетчиска комора......
104/2
2013. Правилник за форматa и содржинатa на барањето за доделување на јавно овластување на Занаетчиска комора....................................................
104/5
2014. Правилник за минимално техничките услови кои треба да ги исполнуваат просториите во кои се врши занаетчиска дејност...................................
104/7
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2015. Правилник за определување на занаетчиските дејности за чие вршење
не е потребно соодветно стручно образование или соодветно стручно оспособување.........................................
2016. Правилник за определување на занаетчиски дејности кои треба задолжително да се вршат во простории.......................................................
2017. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во Занаетчискиот регистар........................................
2018. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Занаетчискиот регистар..........................................
2019. Правилник за формата и содржината на Решението за упис во Занаетчискиот регистар и занаетчиската
дозвола.................................................
2020. Правилник за формата и содржината на Решението за одбивање на барањето за упис во Занаетчискиот регистар..................................................
3642. Листа на стоки на царински квоти
по Договор за пристапување на Република Македонија во СТО............
3759. Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година (нула- царинска
стапка во рамки на квоти)..................
3760. Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година (концесии во
рамки на квоти)..................................
3761. Листа на риба и рибини производи
со потекло од заедницата за увоз во
Република Македонија во прво полугодие од 2018 година (нула-царинска
стапка во рамки на квоти)...................
3762. Листа на производи со потекло од
заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018
година (нула-царинска стапка во
рамки на квоти)..................................
3763. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за
увоз во Република Македонија во
прво полугодие од 2018 година
(концесија во рамки на квоти)............
3764. Листа на производи со потекло од
заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018
година по спогодбата за доделување
на взаемни трговски повластици за
некои вина..........................................
3765. Листа на стоки на царински квоти
по потекло од Република Турција
кои се увезуваат во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година....................................................

104/8

104/10
104/13
104/15

104/18

104/21
188/2

190/85

190/86

190/87

190/87

190/88

190/89

190/89
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3766. Листа на стоки на царински квоти
по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија во
прво полугодие од 2018 година........
3767. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат
од Норвешка во прво полугодие од
2018 година........................................
3768. Листа на тарифни концесии дадени
од
Република
Македонија
на
Швајцарската конфедерација во прво
полугодие од 2018 година................

190/89

190/90

190/90

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
26. Риболовна основа за риболовна
вода „Слив на Река Вардар-Горно
течение“ за период 2017-2022 година.................................................
4/2
27. Риболовна основа за риболовна
вода „Слив на Река Вардар-Средно
течение“ за период 2017-2022 година...................................................
4/30
28. Риболовна основа за риболовна вода „Слив на Река Брегалница“ за период 2017-2022 година......................
4/72
29. Риболовна основа за риболовна вода „Слив на Река Пчиња“ за период
2017-2022 година...............................
4/103
30. Риболовна основа за риболовните
води „Слив на река Црн Дрим и Слив
на Охридско езеро“ за период 20172022 година.........................................
4/131
31. Риболовна основа за риболовна вода „Слив на Река Треска“ за период
2017-2022 година................................
4/165
32. Риболовна основа за риболовна вода „Слив на Река Вардар-Долно течение“ за период 2017-2022 година.......
4/189
42. Риболовна основа за риболовна вода „Слив на Црна Река” за период
2017 – 2022 година............................
6/7
43. Риболовна основа за риболовна вода „Слив на река Струмица” за период 2017 – 2022 година.....................
6/35
236. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација
Градче“ за период 2017 – 2022 година .......................................................
17/2
237. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација
Мантово“ за период 2017 – 2022 година.......................................................
17/19
238. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација
Калиманци“ за период 2017 – 2022
година ...................................................
17/37
239. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација
Паљурци“ за период 2017 – 2022 година.......................................................
17/55
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240. Риболовна основа за риболовнитe
води „Вештачки езера - акумулации
Конче 1 и Конче 3“ за период 2017 –
2022 година ..........................................
241. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација
Водоча“ за период 2017 – 2022 година ......................................................
242. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација
Ратево“ за период 2017 – 2022 година ......................................................
243. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација
Турија“ за период 2017 – 2022 година ......................................................
244. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација
Глажња“ за период 2017 – 2022 година ......................................................
245. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација
Липково“ за период 2017 – 2022 година ......................................................
418. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро-Акумулација
Младост“ за период 2017-2022 година.....................................................
419. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро-Акумулација
Стрежево“ за период 2017-2022 година.....................................................
420. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро-Акумулација
Матка“ за период 2017-2022 година.....................................................
421. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро-Акумулација
Мавровица“ за период 2017-2022 година.....................................................
422. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро-Акумулација
Глобочица“ за период 2017-2022 година....................................................
431. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - Акумулација
Козјак“ за период 2017-2022 година..
432. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - Акумулација
Шпилје“ за период 2017-2022 година
527. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на евидентниот лист за пријавено
производство на тутун, начинот на
пријавувањето, потребната документација, како и начинот на издавање
на евидентниот лист..........................
537. Риболовна основа за изменување на
Риболовната основа за риболовна вода „Акумулација Тиквешко Езеро” за
период 2013-2018 година ...................

17/71

17/83

17/99

17/118

17/131

17/146

24/3

24/28

24/57

24/76

24/98
25/2
25/26

32/4

33/3

648. Правилник за престанување на важење на Правилникот за начинот и
постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат
и Листа на болести кои задолжително се пријавуваат................................
697. Решение од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....................................................
938. Правилник за изменување на Правилникот за големината на рибите
под која не смеат да се ловат за стопански и рекреативен риболов ...........
1099. Риболовна основа за риболовна вода
„Охридско езеро“ за период 2017 –
2022 година ..........................................
1100. Риболовна основа за риболовна вода
„Дојранско езеро“ за период 2017 –
2022 година ..........................................
1112. Риболовна основа за риболовните
води „Преспанско езеро и слив на
Преспанско езеро“ за период 2017 –
2022 година........................................
1124. Риболовна основа за риболовните
води на подрачјето на Националниот
парк „Маврово” за период 2017 –
2022 година ..........................................
1164. Наредба за спроведување на посебен
надзор за утврдување на присуство
на цистоликите нематоди Globodera
pallida (Stone) Behrens и Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens
кај компирот и растенијата кои се
нивни домаќини, одредување на нивната распространетост, мерките кои
треба да се преземат во случај на
нивна појава, како и постапките за
лабораториски анализи(*)..................
1312. Решение за бришење од регистарот
на откупувачи на тутун .......................
1344. Нареба за спроведување на меѓународниот стандард за одредување и
признавање на еднаквоста на фитосанитарните мерки бр. 24.....................
1978. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските критериуми
за избор на корисници по мерките за
рурален развој....................................
2623. Правилник за изменување на Правилникот за видот и начинот на жигосување, видот на шумскиот жиг за
жигосување за исечено дрво и дрвни
сортименти, начинот на издавање на
испратница, пуштање во промет на
исечено дрво, формата и содржината
на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на
испратница и висината на надоместокот за издадени испратници............

37/2
41/14

48/45
55/16
55/46

56/3

57/3

62/2
70/3

73/14

101/3

126/22
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2684. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за условите за утврдување на подрачја со ниска распространетост на штетен организам
бр. 22..................................................
2962. Правилник за изменување на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство.....
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
134/21

153/13

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Рег. бр.
Бр./стр.
86. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на доделување
на студентските стипендии за странски државјани кои се од интерес за
9/2
Република Македонија.......................
698. Правилник за изменување на Правилникот за образецот на барањето
за сместување во ученички дом и образецот на барањето за доделување
стипендија, со потребната докумен41/15
тација..................................................
699. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
прием на учениците во јавните ученички домови.....................................
41/17
700. Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на завршниот испит во стручно образование за
41/17
занимање со тригодишно траење.......
1035. Правилник за формата и содржината на Каталогот на одобрени учебни54/11
ци за употреба....................................
1113. Правилник за начинот на проверка
на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско право го врши само еден
родител, како и посебните критериу56/34
ми за остварување на ова право.........
1921. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на педагошката документација и евиденција во основното училиште, како
97/4
и начинот на нивното водење.............
1922. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водењето,
формата и содржината на педагошката евиденција и документација во
97/11
средните училишта............................
2298. Календар за организација на учебната 2017/2018 година во основните
училишта............................................
116/3
2299. Календар за организација на учебната 2017/2018 година во јавните сред116/3
ни училишта.......................................
2695. Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на специјалистичкиот испит...............................
135/4
2718. Правилник за бројот на учениците
со посебни образовни потреби во паралелка и начинот и условите за запишувањето на учениците со посебни образовни потреби во основните
училишта............................................
136/3

Рег. бр.
Бр./стр.
53. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец декември
2016 година.........................................
6/60
247. Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните
здруженија и нивната асоцијација, на
здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на
Република Македонија од приходите
од игри на среќа и од забавни игри
во 2017 година.....................................
18/2
430. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец јануари
2017 година.........................................
24/124
655. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец февруари
2017 година.........................................
37/20
972. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец март 2017
година..................................................
50/16
1158. Правилник за формата и содржината 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 репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка заради учество во колективно
договарање.........................................
87/4
1495. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел.......................
87/4
1496. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел........................
87/5
1497. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел.......................
87/5
1498. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за територијата на Република
Македонија..........................................
87/6
1499. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за територијата на Република
Македонија на ниво на приватен сектор од областа на стопанството.........
87/6
1500. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка.......................
87/7
1501. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.......................................................
87/7
1502. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка........................
87/8
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1503. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.......................................................
1504. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.......................................................
1505. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.......................................................
1506. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.......................................................
1507. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.......................................................
1508. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка.......................
1509. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.......................................................
1510. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање..............................................
1511. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка........................
1512. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.......................................................
1513. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка заради учество во колективно договарање...........
1958. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец мај 2017
година..................................................
1959. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец јуни 2017
година..................................................
2030. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија на
граѓани од областа на социјалната
заштита...............................................
2267. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јули 2017
година.................................................
2285. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар
за социјална работа - Прилеп.............
2715. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец август 2017
година..................................................

87/8

87/9

87/9

87/10

87/11
87/11

87/12

87/12
87/13

87/13

87/14
98/28
98/28

106/7
113/27

114/10
135/19

2731. Правилник за начинот на обезбедување на финансиската помош за исплата на минимална плата..................
138/6
2835. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.........
144/3
2836. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог......
144/6
2837. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог......
144/9
2838. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.........
144/14
2839. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....
144/18
2840. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....
144/22
2841. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....
144/25
2863. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија на
граѓани од областа на социјалната
заштита...............................................
147/5
2864. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија на
граѓани од областа на социјалната
заштита...............................................
147/6
2865. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија на
граѓани од областа на социјалната
заштита...............................................
147/6
2866. Решение за впишување на здружение 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 начинот на водењето на евиденцијата за
сторителите на прекршок и за изречените глоби за сторениот прекршок
од страна на прекршочните комисии
во Министерството за труд и социјална политика..................................
169/9
3239. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од
областа на социјалната заштита.......
172/4
3240. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од
областа на социјалната заштита.......
172/4
3579. Правилник за изменување на Правилникот 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 здружение во Регистарот на здруженија од
областа на социјалната заштита.......
191/99
3911. Правилник за изменување на Правилникот 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 здружение во Регистарот на здруженија од
областа на социјалната заштита.......
3913. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од
областа на социјалната заштита.......
3914. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од
областа на социјалната заштита.......

197/41
197/42
197/42

МИНИСТЕРСТВО
ЗА КУЛТУРА
Рег. бр.
Бр./стр.
3419. Правилник за утврдување на критериумите за доделување месечни надоместоци од средства од Буџетот на
Република Македонија за придонесите за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и за персоналниот данок на доход на самостојните
уметници............................................
180/5

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Рег. бр.
Бр./стр.
5. Правилник за начинот на склучување на Договорот за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија............................
2/2
87. Правилник за изменување на Правилникот за техничките елементи за изградба и реконструкција на јавните патишта и на објектите на патот...........
9/3
206. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови кои
треба да ги исполнува лице за да
врши инспекциски надзор на јавен
16/23
воздушен превоз................................
538. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко плани33/3
рање ......................................................
701. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на надзор на специјализирани услуги со
воздухоплов и воздухопловно спортски дејности, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за
41/22
да врши работи на инспектор............
2629. План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2018
127/4
година....................................................
2796. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на постапката за изработување и
донесување на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - плански документации и
урбанистичко-проектни документации во електронска форма.................
142/2
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3288. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржинатa
на писмените инструкции.................
3580. План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2018
година..................................................

173/7
184/14

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
564. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање 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 содржината на образецот на дозволата за испуштање во водите...........................
35/16
649. Правилник за формата и содржината на образецот на дозволата за користење на вода.................................
37/2
1923. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината,
методологијата и начинот на водење
на Регистарот на испуштање и пренесување на загадувачи (*)..................
97/11
1924. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимални технички услови за вршење на
дејноста складирање, третман и/или
преработка на отпад, формата и содржината 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 формата на образецот на барањето, за користење на вода и потребната документација која се приложува кон барањето за издавање на дозвола за користење на водата..........................
98/6
1949. Правилник за формата и содржината 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 видот и изворите на податоци кои се
користат за изработка на Извештајот
како и начинот на оценување на Извештајот................................................
98/18
2641. Правилник за начин на одржување
на планински патеки............................
130/3
2642. Правилник за начинот на oпределување на планински патеки..................
130/3
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО
И АДМИНИСТРАЦИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
2346. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог......
119/5
2347. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог......
119/8
2348. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на
управниот инспектор, начинот на
нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот на легитимацијата... 119/14
2349. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог...... 119/16
3586. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на испитoт за административно
управување како и формата и содржината на потврдата за положен испит......................................................
185/3

УСТАВЕН СУД
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
6. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.163/2014 од 27
декември 2016 година.........................
2/2
95. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.160/2014 од 18
јануари 2017 година............................
10/2
207. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.121/2015 донесена на 1 февруари 2017 година..........
16/25
650. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.147/2016 од 15
март 2017 година................................
37/14
767. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.110/2016 од 29
март 2017 година .................................
44/159
969. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.106/2016 од 12
април 2017 година...............................
50/9
1125. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.35/2017 од 17
мај 2017 година ....................................
57/23
1153. Решение на Уставниот суд на Република 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 Република Македонија, У.бр.172/2016 од 17
мај 2017 година ....................................
62/12
1345. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.3/2017 од 7 јуни 2017 година....................................
73/18
1643. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 65/2016 од 5
јули 2017 година.................................
90/22

1644. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 136/2016 од 5
јули 2017 година...................................
1747. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.49/2016 од 12
јули 2017 година..................................
1748. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.114/2016 од 12
јули 2017 година....................................
2867. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.64/2016 од 27
септември 2017 година.......................
2868. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.83/2016 од 27
септември 2017 година.......................
2926. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.100/2016 од 4
октомври 2017 година........................
3010. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.9/2017 од 1 ноември 2017 година..............................
3215. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.169/2016 од 16
ноември 2017 година...........................
3406. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.143/2016 од 29
ноември 2017 година..........................
3560. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.37/2017 од 29
ноември 2017 година...........................
3874. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.7/2017 од 20
декември 2017 година.........................
3875. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.38/2017 од 1
ноември 2017 година..........................
3876. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.70/2017 од 20
декември 2017 година.........................
3884. Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.36/2017 од 13
декември 2017 година.........................

90/25
93/6
93/8
147/6
147/9
151/2
157/4
170/5
178/12
183/82
193/10
193/10
193/13
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 Република Македонија.............................
3/2
20. Оглас за избор на претседател на Основниот суд во Гевгелија....................
3/2
96. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ...........................
10/5
119. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија......................................................
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........................
210. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Струмица...................
423. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Скопје II - Скопје.......
424. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Кочани.......................
425. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Кратово.....................
426. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Крива Паланка..........
528. Одлука за избор на претседател на
Врховниот суд на Република Македонија.......................................................
529. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.............................
530. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.............................
671. Оглас за избор на претседател на Основниот суд Свети Николе...................
869. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Скопје 2 Скопје .........
870. Одлука за избор на судии поротници
на Апелационен суд Скопје ................
871. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Ресен ..........................
906. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Куманово ...................
907. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ............................
1036. Одлука за избор на судии поротници
на Апелационен суд Битола................
1037. Решение од Судскиот совет на Република Македонија..............................
1038. Решение од Судскиот совет на Република Македонија..............................
1039. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.............................
1040. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија......................................
1304. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Охрид .........................
1305. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Гостивар ....................
1306. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Скопје 2 Скопје .........
1404. Решение од Судски совет на Република Македонија...................................
1405. Решение од Судски совет на Република Македонија..................................
1406. Решение од Судски совет на Република Македонија..................................
1467. Одлука за избор на претседател на
Управниот суд....................................
1468. Одлука за избор на претседател на
Основниот суд Гевгелија..................
1469. Одлука за избор на претседател на
Основниот суд Свети Николе...........
1470. Одлука за избор на претседател на
Основниот суд Крушево...................
1471. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Свети Николе.............

16/27
16/28
24/121
24/121
24/121
24/121
32/6
32/6
32/6
40/2
45/126
45/126
45/126
47/10
47/10
54/12
54/12
54/12
54/12
54/13
69/3
69/3
69/3
79/10
79/10
79/10
85/2
85/2
85/2
85/3
85/3
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1472. Одлука за избор на судии поротници
на Основниот суд Радовиш.................
1473. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Берово........................
1474. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.............................
1475. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.............................
1749. Решение од Судски совет на Република Македонија..................................
1750. Оглас од Судски совет на Република
Македонија...........................................
2303. Решение од Судски совет на Република Македонија..................................
2304. Решение од Судски совет на Република Македонија.................................
2388. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.............................
2696. Решение од Судски совет на Република Македонија..................................
2697. Решение од Судски совет на Република Македонија..................................
2842. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Кичево.......................
2843. Решение од Судски совет на Република Македонија..................................
2844. Решение од Судски совет на Република Македонија..................................
3107. Одлука за избор на претседател на
Основниот суд Скопје 1 Скопје..........
3108. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Струга........................
3109. Решение од Судскиот совет на Република Македонија..............................
3241. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Тетово............................
3242. Одлука за избор на претседател на
Апелационен суд Штип......................
3243. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Ресен...............................
3244. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Куманово.......................
3245. Одлука за избор на судиja на Врховниот суд на Република Македонија......................................................
3246. Одлука за избор на судиja на Aпелациониот суд Скопје.............................
3247. Одлука за избор на судии на Aпелациониот суд Скопје..............................
3248. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Битола...............................
3249. Одлука за избор на судии поротници
на Апелационен суд Штип..................
3250. Решение од Судски совет на Република Македонија..................................
3769. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Крушево....................
3770. Решение од Судски совет на Република Македонија.................................
3771. Оглас од Судски совет на Република
Македонија..........................................

85/3
85/3
85/4
85/4
93/9
93/10
117/3
117/3
122/13
135/8
135/8
144/30
144/30
144/30
162/10
162/10
162/10
172/4
172/5
172/5
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190/91
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
1479. Деловник на Државната изборна комисија...................................................
86/3
1480. Правилник за начинот и постапката
за решавање на приговори.................
86/14
2031. Правилник за измена на Правилникот, бр. 08-1321/1 од 6.7.2017 година
за начинот и постапката за решавање
на приговори........................................
106/7
2266. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии..............
113/26
2300. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии...............
116/6
2301. Одлука за формирање на изборна комисија на Град Скопје.........................
116/7
2353. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на општинските изборни комисии...............
120/7
2501. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии..............
124/31
2630. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии..............
127/7
2676. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии..............
132/15
2719. Обрасци од Државна изборна комисија.......................................................
137/2
2797. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии..............
142/3
2847. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии..............
145/2
2848. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии.............
145/3
2977. Заклучок на исправка на Одлуката за
изменување и дополнување на одлуките за формирање на Општинските
изборни комисии број 08-1608/17 од
11.10.2017 година...............................
154/6

ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА СТАТИСТИКА
Рег. бр.
Бр./стр.
24. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец декември 2016 година.....................................................
3/15
25. Објава за движењето на индексот на
трошоците на животот во Република
Македонија..........................................
3/15
263. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2017 година.....................................................
19/19

491. Објава за движењето на индексот на

901.
1108.
1318.
1517.
1518.
2034.

2626.
2856.

3099.

3423.

цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2017 година.....................................................
Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец март 2017 година ......
Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец април 2017 година ....
Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец мај 2017 година .........
Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2017 година........
Објава за движењето на индексот на
трошоците на животот во Република
Македонија..........................................
Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец јули 2017 година........
Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец август 2017 година.....
Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец септември 2017 година.....................................................
Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2017 година......................................................
Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2017 година..................................................

30/55
46/24
55/111
71/39
87/16
87/16
106/8
126/23

145/7

160/16

180/11

KOМИСИЈА ЗА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
2. Решение од Комисијата за хартии од
вредност................................................
1/2
3. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................
1/3
4. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...............................................
1/3
89. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
9/3
90. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
9/4
91. Решение за бришење на акционерско
друштво од регистарот на Акционерски друштва со посебни обврски за
известување.........................................
9/4
135. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник.......................................................
13/9
136. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник
13/9
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137. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник.......................................................
138. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................
139. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................
140. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
141. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
142. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
143. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
144. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
145. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
146. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
147. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
148. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
149. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
150. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
151. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
152. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
153. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
154. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
155. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
156. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
157. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
158. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
159. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
160. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
298. Решение за издавање дозвола за понуда за преземање...............................
531. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
532. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник.......................................................
533. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
534. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
672. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................
673. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................

13/9
13/9
13/10
13/10
13/10
13/10
13/11
13/11
13/11
13/11
13/12
13/12
13/12
13/12
13/13
13/13
13/13
13/13
13/14
13/14
13/14
13/14
13/15
13/15
22/19
32/6
32/7
32/7
32/7
40/2
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674. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник.......................................................
675. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник........
676. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
677. Решение за бришење на акционерско
друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за
известување.........................................
939. Решение за издавање дозвола за понуда за преземање ................................
1042. Решение за дополнување за одобрението за основање на ДУИФ ВФП
Фонд Менаџмент АД Скопје..............
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патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Италија..............................
2702. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија по потекло
од Република Германија.....................
2737. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки 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 Република Македонија (*)...............................
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2738. Решение за забрана на увоз на живи
животни, производи и нуспроизводи
од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството
Шведска................................................
2739. Правилник за изменување на Правилникот за мерки за здравствена
заштита на животните во однос на
болеста на чвореста кожа (1).............
2849. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита
од внесување на вирусот на западно
нилска треска во Република Македонија.......................................................
2850. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија по потекло
од Република Чешка............................
2851. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Италија..............................
2852. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија по потекло
од Кралството Белгија........................
2853. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија по потекло
од Република Словачка......................
2854. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија по потекло
од Кралството Шпанија....................
2909. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви преживари, семе, јајни
клетки и ембриони од домашни и диви преживари заради заштита од внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија.............................
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2984. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Италија.............................
2985. Решение за забрана на увоз на живи
животни, производи и нуспроизводи
од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Бугарија.............................
3011. Решение за престанок на важење на
Решението за проверка на документи,
преглед на идентитет и физички преглед на пратката, вклучително и лабораториски анализи при увоз на добиточна храна и други производи за исхрана на животните чии производи се
користат во исхраната на луѓе по потекло од Народна Република Кина......
3054. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска.......................................................
3055. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Бугарија.............................
3098. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија по потекло
од Велика Британија...........................
3105. Правилник за изменување на Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (*)..............
3147. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита
од внесување на вирусот на западно
нилска треска во Република Македонија......................................................
3148. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Италија..............................
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3149. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Бугарија.............................
3159. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните
барања за храната од животинско потекло(*)................................................
3199. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија по потекло
од Република Франција........................
3200. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката на вршење на официјалните контроли на производите од
животинско потекло наменети за исхрана на луѓето(*)..............................
3217. Решение за изменување и дополнување на Решението за утврдување на
посебни услови за увоз на одредена
храна за животни и храна за луѓе поради ризик од афлатоксини(*)............
3235. Решение за забрана на увоз на живи
животни, производи и нуспроизводи
од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.......................................................
3236. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Бугарија.............................
3290. Решение за забрана на увоз на живи
животни, производи и нуспроизводи
од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Швајцарија.......
3407. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви преживари, семе, јајни
клетки и ембриони од домашни и диви преживари заради заштита од внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија...........................
3408. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.......................................................
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3409. Правилник за дополнување на Правилникот за условите за ставање во
промет на одделни видови животни и
начинот на вршење на официјални
контроли при ставање во промет на
животни(*)..........................................
3420. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска.......................................................
3581. Листа на животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло
кои при увоз и транзит подлежат на
проверка на документите, идентитетот и физички преглед од страна на
официјален ветеринар на граничен
премин (*)...........................................
3589. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Република Бугарија......................................................
3590. Решение за забрана на увоз на живи
животни, производи и нуспроизводи
од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Кралството Холандија..........................
3772. Правилник за изменување и дополнување 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(*)..
3877. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Италија..............................
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АГЕНЦИЈА
ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
1046. Правилник за дополнување на Правилникот за стручно оспособување,
проверки и уверенија за стручна оспособеност на персоналот кој врши
подготовка и издавање на воздухопловни информации, карти, публикации и процедури на летање..................
54/28
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1047. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на
персоналот на контрола на летање......
1758. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на крила за слободно
летање.................................................
2636. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање.......................................................
2668. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на
пилоти на едрилици............................

2745. Правилник за начинот на одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор,
елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, како и формата, содржината,
евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и
промена на уверението за исполнување на условите за одржување на
воздухоплови....................................
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 техничко-технолошка документација,
технички услови за пловидбеност,
испитување за оцена на сообразност, начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, како и
формата, содржината, евиденцијата
и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на
уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови.....................................................

54/28

93/12

129/2

131/15

139/2

141/2

АГЕНЦИЈА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
47. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации на Република Маке6/55
донија.....................................................
48. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации на Република Маке6/56
донија.....................................................
49. Одлука од Агенцијата за електронски
комуникации на Република Македо6/57
нија.......................................................
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246. План за доделување и користење на
радиофреквенции во Република Македонија ................................................
17/165
669. Одлука на Агенцијата за електронски
комуникации на Република Македонија.......................................................
39/4
940. Одлука за изменување на Одлуката
за утврдување на релевантни пазари
што се подлежни на претходна регулација ....................................................
48/46
970. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга..................
50/11
971. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пристап и
користење на специфични мрежни
средства...............................................
50/13
1101. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
пресметка на годишниот надоместок
за користење на радиофреквенции.....
55/72
1102. Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката
за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со
квалитетот на јавните електронски
комуникациски услуги ........................
55/72
1759. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
задолжителните елементи на записник од извршен надзор........................
93/41
3414. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот и
содржината на податоците и информациите за општите услови во однос
на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации...........................................
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 поенот за пресметување на годишниот
надоместок..........................................
3097. Одлука за определување на вредност
на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2017 година..........

155/3
160/14

АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
2740. Правилник за измена на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско
друштво...............................................
138/17
3158. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата
за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2017 година.........
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Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис,
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член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија...............
3886. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија...........
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121/74

145/7

181/15

195/7
195/7

АКАДЕМИЈА
ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
„ПАВЕЛ ШАТЕВ“
Рег. бр.
Бр./стр.
170. Правилник за спроведување на испитот за судиите - поротници во Академијата за судии и јавни обвинители
„Павел Шатев“ ....................................
15/3
171. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за полагање
приемен испит во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ .......................................................
15/5
172. Правилник за изменување на Правилникот за континуирана обука.......
15/5
173. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Академијата 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 дополнување 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“.....
257. Правилник за почетна обука.............
258. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за континуирана обука............................................
1521. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за почетна
обука.....................................................
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19/17
88/27

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
11. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за изменување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична
енергија...............................................
2/11
12. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.......................................................
2/11
13. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со
електрична енергија............................
2/12
14. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за продолжување на
лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи............
2/12
15. Одлука за престанување на лиценца
за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција
на електрична енергија..........................
2/13
16. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата...
2/13
51. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на
енергија................................................
6/59
61. Одлука за пренос на актите за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична
енергија.................................................
7/4
62. Одлука за користење на повластена
тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.......................................................
7/5
63. Одлука за користење на повластена
тарифа на електрична енегрија произведена од обновливи извори на енергија.......................................................
7/5
64. Решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..........................
7/6

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2017

65.

83.

102.

103.

104.

113.
114.
115.

116.

131.
168.

169.

177.
178.

179.

Решение за стекнување на стаус на
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вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична
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Бр./стр.
1970. Правилник за мерките за заштита од
пожар и експлозии..............................
99/22
2830. Правилник за изменување на Правилникот 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 дополнување на Правилникот за начинот на
вршење на инспекцискиот надзор .....
59/12
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3115. Решение од Комисијата за заштита
од конкуренцијата..............................
3116. Решение од Комисијата за заштита
од конкуренцијата..............................
3117. Решение од Комисијата за заштита
од конкуренцијата..............................
3118. Решение од Комисијата за заштита
од конкуренцијата..............................
3119. Решение од Комисијата за заштита
од конкуренцијата..............................
3120. Решение од Комисијата за заштита
од конкуренцијата..............................
3121. Решение од Комисјата за заштита од
конкуренцијата..............................
3122. Решение од Комисијата за заштита
од конкуренцијата..............................
3123. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата..............................
3124. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата..............................
3125. Решение од Комисијата за заштита
од конкуренцијата..............................
3126. Решение од Комисијата за заштита
од конкуренцијата..............................
3127. Решение од Комисијата за заштита
од конкуренцијата..............................
3128. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата..............................

162/15
162/15
162/15
162/16
162/16
162/17
162/17
162/17
162/18
162/18
162/19
162/19
162/19
162/20

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.

Бр./стр.

492. Одлука за дополнување на Одлуката

за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“.....................................................
3455. Одлука за утврдување на цената на
Годишната претплата на службеното
гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2018 година.............
3456. Одлука за утврдување на цената на
Годишната претплата на Регистарот
на прописи на Република Македонија
за 2018 година.....................................

30/56

181/15

181/16

KOМИСИЈА
ЗА ЗАШТИТА ОД КОНКУРЕНЦИЈА

ЗДРУЖЕНИЕ
ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ
МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП

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

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 година......................................................
45/141
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2964. Правилник со тарифа за користење
авторски музички дела........................
2980. Исправка............................................

153/15
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.
463. Договор за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Бутел и општина Чучер Сандево........................
3864. Анекс кон Договорот за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина
Кичево и Општина Пласница............

Бр./стр.
28/27
192/7

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Рег.бр.
1202. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1203. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1204. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1205. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1206. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1207. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1208. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1209. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1210. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1211. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1212. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1213. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1214. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1215. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1216. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа ........................
1217. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа .......................
1218. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа .......................

Бр./стр.
65/6
65/7
65/7
65/8
65/8
65/9
65/9
65/10
65/10
65/11
65/11
65/12
65/12
65/13
65/13
65/14
65/14

1219. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа .......................
1220. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа .......................
1234. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1235. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1236. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1237. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1238. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1239. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1240. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1241. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1242. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1243. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.........................
1244. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1245. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
1246. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1247. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1248. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1249. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1250. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1251. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1252. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1253. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1254. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
1255. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа......................
1256. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1257. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа......................
1258. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
1259. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
1260. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
1261. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
1262. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................

65/15
65/15
66/7
66/8
66/8
66/9
66/9
66/9
66/10
66/10
66/11
66/11
66/12
66/12
66/13
66/13
66/13
66/14
66/14
66/15
66/15
66/16
66/16
66/17
66/17
66/18
66/18
66/19
66/19
66/20
66/20
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1263. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1264. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1265. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1266. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1267. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
1268. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
1269. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1270. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа..........................
1271. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1272. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1273. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1274. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1275. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1276. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
1277. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1278. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1279. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1280. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1281. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
1282. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.........................
1283. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.........................
1284. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1285. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
1286. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
2703. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
2704. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
2705. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
2706. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
2707. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
2708. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................
2709. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.........................
2710. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа........................

66/21
66/21
66/22
66/22
66/22
66/23
66/23
66/24
66/24
66/25
66/25
66/26
66/26
66/27
66/27
66/28
66/28
66/28
66/29
66/29
66/30
66/30
66/31
66/31
135/10
135/11
135/12
135/13
135/13
135/14
135/15
135/16
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2711. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
2712. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
2713. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа..........................
2714. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа..........................
2743. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа.......................
2744. Решение од Државниот инспекторат
за локална самоуправа......................

135/16
135/17
135/18
135/19
138/22
138/23

МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА
ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА МАРнет
Рег.бр.
Бр./стр.
452. Правилник за општи правила за пристап и користење на затворената телекомуникациска мрежа на МАРнет и
телекомуникациски услуги....................
26/18
453. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за надоместок за
регистрација на домен..........................
26/23

АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ
Рег. бр.
2289. Одлука за донесување измена на
член 19 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија на
АД ЕЛЕМ-Скопје................................

Бр./стр.

114/15

АKЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПОСРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА АДСКОПЈЕ, 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 дополнување на Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица...........................
144/30
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