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ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР
НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО "СЛУЖБЕН
 ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" ВО 2003 ГОДИНА

Рег. бр. Бр./стр.

ПРЕТСЕДАТЕЛ  НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

493. Указ за поставување пратеник на Ре-
публика Македонија за разговорите по-
меѓу Република Македонија и Републи-
ка Грција за надминување на разликата 
околу името под покровителство на Ор-
ганизација на обединетите нации............ 17/1

512. Указ за поставување вонреден и опол-
номоштен Амбасадор, Шеф на Канце-
ларијата за врски на Република Маке-
донија во Република Грција................... 19/1

534. Указ за отповикување од должноста вонре-
ден и ополномоштен aмбасадор на Републи-
ка Македонија во Србија и Црна Гора............ 20/1

535. Указ за поставување вонреден и опол-
номоштен aмбасадор на Република Ма-
кедонија во Србија и Црна Гора....... 20/1

536. Указ бр. 57 од 27.03.2003 година.......... 20/1
789. Указ бр. 58 од Претседателот на Ре-

публика Македонија................................ 34/1
790. Указ бр. 59 од Претседателот на Ре-

публика Македонија................................ 34/1
791. Указ бр. 60 од Претседателот на Ре-

публика Македонија................................ 34/1
792. Указ бр. 61 од Претседателот на Ре-

публика Македонија................................ 34/1
793. Указ бр. 62 од Претседателот на Ре-

публика Македонија................................ 34/1
891. Указ бр. 63од Претседателот на Ре-

публика Македонија................................ 38/1
892. Указ бр. 64 од Претседателот на Ре-

публика Македонија................................ 38/1
918. Указ бр. 65 од Претседателот на Ре-

публика Македонија................................ 39/1
919. Указ бр. 66 од Претседателот на Ре-

публика Македонија................................ 39/1
963. Указ бр. 67 од Претседателот на Ре-

публика Македонија................................ 40/1
1009. Указ бр. 68 од Претседателот на Репу-

блика Македонија.................................... 42/10
1010. Указ бр. 69 од Претседателот на Ре-

публика Македонија................................ 42/10
1011. Указ бр. 70 од Претседателот на Ре-

публика Македонија................................ 42/10
1033. Указ бр. 71 од Претседателот на Ре-

публика Македонија................................ 44/1
1034. Указ бр. 72 од Претседателот на Ре-

публика Македонија................................ 44/1
1147. Указ за отповикување од должноста извон-

реден и ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Хрватска...... 49/44

1148. Указ за поставување извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Хрватска........ 49/44

1149. Указ за отповикување од должноста из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на 
Република Македонија во Романија... 49/44

1150. Указ за поставување извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Романија.................... 49/44

1151. Указ за отповикување од должноста 
извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Ре-
публика Албанија.................................... 49/45

Рег. бр. Бр./стр.

1152. Указ за поставување извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Република Албанија. 49/45

1234. Указ бр. 73 од Претседателот на Репуб-
лика Македонија...................................... 53/1

1235. Указ за отповикување од должноста изво-
нреден и ополномоштен амбасадор на 
Република Македонија во Украина.. 53/1

1236. Указ за поставување извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Украина...................... 53/1

1237. Указ за отповикување од должноста 
извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Обе-
динетото Кралство Велика Британија и 
Северна Ирска.......................................... 53/1

1238. Указ за поставување извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Република Македо-
нија во Обединетото Кралство Велика 
Британија и Северна Ирска........................... 53/1

1662. Указ бр. 74 од 19.11.2003 година од Пре-
тседателот на Република Македонија.... 75/1

1663. Указ бр. 75 од 19.11.2003 година од Пре-
тседателот на Република Македонија.... 75/1

1664. Указ бр. 76 од 19.11.2003 година од Пре-
тседателот на Република Македонија.... 75/1

1665. Указ бр. 77 од 19.11.2003 година од Пре-
тседателот на Република Македонија.... 75/1

1666. Указ бр. 78 од 19.11.2003 година од Пре-
тседателот на Република Македонија.... 75/1

1667. Указ бр. 79 од 19.11.2003 година од Пре-
тседателот на Република Македонија.... 75/1

1668. Указ бр. 80 од 21.11.2003 година од Пре-
тседателот на Република Македонија.... 75/2

1831. Указ за отповикување од должноста изво-
нредени ополномоштен амбасадор на 
Република Македонија во Ирска...... 84/1

1832. Указ за поставување извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Ирска.......................... 84/1

1833. Указ за отповикување од должноста 
извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Ре-
публика Исланд....................................... 84/1

1834. Указ за поставување извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Република Исланд.... 84/1

233. Одлука за разрешување и именување 
членови на Советот за безбедност на 
Република Македонија............................ 11/1

234. Одлука за помилување на осудени лица 11/1
574. Одлуказа помилување на осудени лица 22/1
609. Одлука за помилување-ослободување од 

гонење без спроведување на постапка 25/15
628. Одлука за помилување на осудени лица 28/1
742. Одлука за разрешување на директорот 

на Агенцијата за разузнавање................ 32/1
743. Одлука за именување директор на 

Агенцијата за разузнавање..................... 32/1
794. Одлука за помилување на осудени лица 34/1
825. Одлука за помилување на осудени лица 36/1
1062. Одлука за помилување на осудени лица 46/1
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Рег. бр. Бр./стр.

1191. Одлука за помилување на осудени ли-
ца по повод 2-ри Aвгуст 2003 година -
Националниот празник на Република 
Македонија и 100 години македонска 
државност 1903-2003............................... 51/34

1385. Одлука за помилување на осудени лица 64/1
1619. Одлука за помилување на осудени лица 74/1
1727. Одлука за разрешување и именување 

членови на Советот за безбедност на 
Република Македонија............................ 79/1

1806. Одлука за помилување на осудени лица 82/1
1835. Одлука за помилување на осудени ли-

ца по повод Новата 2004 година............ 84/1
1153. Правилник за доделување на плакети, 

значки, награди и пофалници на воени 
и цивилни лица на служба во Армијата 
на Република Македонија....................... 49/45

СОБРАНИЕ  НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

157. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за одбрана............................. 5/1

158. Закон за договорен залог........................ 5/3
159. Закон за изменување на Законот за об-

лигационите односи................................ 5/19
160. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за вршење на хидрометео-
ролошки работи....................................... 5/19

161. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за вино................................... 5/20

269. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за локалните избори............. 12/1

270. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за Владата на Република Маке-
донија........................................................ 12/5

376. Закон за заштита и унапредување на 
животната средина и природата (пречи-
стен текст)................................................. 13/1

494. Закон за дополнување на Законот за по-
себните права на припадниците на без-
бедносните сили на Република Македо-
нија и на членовите на нивните семејства 17/1

495. Закон за изменување на Законот за др-
жавните службеници.............................. 17/2

496. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за социјална заштита........... 17/3

497. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за заштита на децата............ 17/4

498. Закон за престанување на важење на 
Законот за конверзија и замена на дел 
од долгот на Владата на Република Ма-
кедонија кон Владата на Соединетите 
Американски Држави во проекти со 
развојни цели преку предвремена отп-
лата и отпишување............................ 17/6

537. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за патните исправи на др-
жавјаните на Република Македонија..... 20/1

567. Буџет на Република Македонија за 
2003 година.............................................. 21/1
Исправка................................................ 58/5

568. Закон за извршување на Буџетот на 
Република Македонија за 2003 година.. 21/403

569. Закон за ограничување на изворните 
приходи за финансирање на јавните 
потреби за 2003 година........................... 21/418

570. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за данокот на додадена вредност.... 21/424

584. Закон за Царинската тарифа.................. 23/1
585. Закон за државната помош.................... 24/1
586. Закон за сметководството за непро-

фитните организации.............................. 24/4
587. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за акцизите............................ 24/10
588. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за даноците на имот............. 24/10
589. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за административните такси...... 24/11
590. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за буџетите............................ 24/13

Рег. бр. Бр./стр.

591. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за Фондот за земјоделство.. 24/17

592. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за утврдување и наплата на 
јавните приходи....................................... 24/17

593. Завршна сметка на Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2001 година............ 24/18

594. Закон за дополнување на Законот за
концесии................................................... 24/29

595. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за јавни набавки................... 24/29

596. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за продажба на становите 
во општествена сопственост.................. 24/31

605. Закон за поттикнување на вработувањето 25/1
606. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за вработувањето и осигу-
рување во случај на невработеност....... 25/4

607. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за работните односи............. 25/4

608. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за служба во Армијата на 
Република Македонија............................ 25/7

724. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за хартии од вредност.......... 31/1

725. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за надворешно-трговското 
работење................................................... 31/3

726. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за експропријација............... 31/3

727. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за државната ревизија.......... 31/4

728. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал....... 31/5

729. Закон за дополнување на Законот за са-
нација и реконструкција на дел од бан-
ките во Република Македонија................ 31/8

730. Закон за дополнување на Законот за 
здравственото осигурување.................... 31/9

763. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за внатрешни работи............ 33/1

764. Закон за изменување на Законот за ре-
публичките награди................................ 33/3

851. Закон за доброволно предавање и со-
бирање огнено оружје, муниција и 
експлозивни материи и за легализација 
на оружјето.............................................. 37/1

852. Закон за овластување на организација за 
изработка на пригодни ковани пари по по-
вод 100 години од Илинденското востание. 37/3

893. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за енергетика........................ 38/1

894. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за угостителската и туристичката 
дејност....................................................... 38/3

895. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за трговијата......................... 38/6

920. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за домување.......................... 39/1

964. Закон за Полициската академија........... 40/1
965. Закон за дополнување на Законот за 

основното образование... ....................... 40/10
966. Закон за дополнување на Законот за 

средното образование............................. 40/11
967. Закон за дополнување на Законот за 

ученичкиот и студентскиот стандард.... 40/11
968. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за државните службеници... 40/12
969. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за работните односи............. 40/13
970. Закон за дополнување на Законот за 

јавните претпријатија.............................. 40/13
999. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за регистрирање на гото-
вински плаќања........................................ 42/1
Исправка ................................................ 47/23

1000. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за платниот промет.............. 42/3
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Рег. бр. Бр./стр.

1001. Закон за изменување на Законот за тр-
говските друштва.................................... 42/5

1002. Закон за изменување на Законот за ин-
дустриската сопственост....................... 42/5

1003. Закон за дополнување на Законот за 
основното образование........................... 42/6

1004. Закон за дополнување на Законот за 
средното образование............................. 42/6

1005. Закон за изменување на Законот за начи-
нот и постапката на исплатување на депо-
нираните девизни влогови на граѓаните по 
кои гарант е Република Македонија...... 42/7

1006. Закон за изменување на Законот за де-
национализација...................................... 42/8

1007. Закон за дополнување на Царинскиот за-
кон.......................................................... 42/8

1008. Закон за гаранција на Република Маке-
донија по Договорот за заем што ќе се 
склучи меѓу Европската банка за обно-
ва и развој и Фондот за магистрални и 
регионални патишта на Република Ма-
кедонија за реализација на проектот за 
патишта II (изградба на Обиколница 
околу Скопје и на делницата Смокви-
ца-Гевгелија)............................................ 42/8

1029. Завршна сметка на Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2002 година........... 43/1

1030. Закон за изменување на Кривичниот 
законик..................................................... 43/10

1031. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за Републичкиот судски совет.. 43/10

1137. Закон за азил и привремена заштита.... 49/1
1138. Закон за изменување на Законот за за-

должување на Република Македонија 
со кредит кај Владата на Кралството 
Шпанија по Договорот за кредит за ре-
ализација на проектот Брана со при-
дружни објекти, како дел од Хидроме-
лиоративниот систем „Лисиче“............. 49/15

1139. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за културата.......................... 49/16

1140. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за високото образование............ 49/26

1141. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за Воена академија..................... 49/35

1142. Закон за амнестија на граѓаните на Ре-
публика Македонија кои не ја изврши-
ле воената обврска.................................. 49/36

1143. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за набавување, поседување 
и носење оружје....................................... 49/37

1144. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за Фондот за осигурување 
на депозити............................................... 49/38
Исправка ................................................ 66/24

1145. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за Централен регистар................ 49/41

1146. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за лизинг............................... 49/42

1184. Закон за водните заедници..................... 51/1
1185. Закон за изменување на Законот за тр-

говските друштва.................................... 51/14
1186. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за таксата за привремен престој 51/14
1187. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за девизното работење............... 51/15
1188. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за Народната банка на Републи-
ка Македонија...................................... 51/18

1189. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за банките.............................. 51/23

1190. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за данокот на добивка........................ 51/33

1336. Закон за судскиот буџет......................... 60/1
1337. Закон за основање на Агенција за под-

дршка на претприемништвото на Ре-
публика Македонија................................ 60/4

1338. Закон за Народниот правобранител...... 60/9
1357. Изменување и дополнување на Буџетот 

на Република Македонија за 2003 година.. 61/1

Рег. бр. Бр./стр.

1358. Закон за дополнување на Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Ма-
кедонија за 2003 година............................ 61/367

1359. Закон за изменување на Законот за ограни-
чување на изворните приходи за финанси-
рање на јавните потреби за 2003 година....... 61/367

1386. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за судовите............................ 64/1

1387. Закон за дополнување на Законот за 
извршната постапка................................ 64/2

1449. Закон за културата (Пречистен текст).. 66/1
1531. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за заштита од пушењето...... 70/1
1532. Закон за изменување на Законот за ра-

диодифузната дејност. .......................... 70/2
1553. Закон за продажба на станови во др-

жавна сопственост кои потекнуваат од 
станбениот фонд на поранешната ЈНА. 71/1

1554. Закон за дополнување на Законот за 
служба во Армијата на Република Ма-
кедонија.................................................... 71/2

1555. Закон за прогласување на локалитетот 
„Плоче-Литотелми“, за строг природен 
резерват.................................................... 71/3

1556. Закон за прогласување на локалитетот 
„Локви-Големо Коњари“, за строг при-
роден резерват......................................... 71/4

1559. Закон за гаранција на Република Маке-
донија по финансискиот договор за за-
ем што ќе се склучи меѓу Европската 
инвестициона банка и Електростопанс-
тво на Македонија А.Д. за реализација 
на Проектот за изградба на трафоста-
ници во Република Македонија............. 72/1

1560. Закон за гаранција на Република Маке-
донија по Договорот за заем што ќе се 
склучи меѓу Европската банка за обнова 
и развој и Електростопанство на Маке-
донија А.Д. за реализација на Проектот 
за изградба на 400 KV Далекувод од 
Штип (Република Македонија) до Црве-
на Могила (Република Бугарија)..... 72/2

1561. Закон за задолжување на Република 
Македонија со заем кај Јапонската бан-
ка за меѓународна соработка по Догово-
рот за заем за реализација на проектот 
за подобрување на искористување на 
водата во басенот на реката Злетовица 72/4

1696. Закон за вршење на услуги брз транс-
фер на пари.............................................. 77/1

1697. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за утврдување и наплата на јав-
ните приходи............................................ 77/8

1755. Закон за работните односи (Пречистен 
текст) ........................................................ 80/1

1870. Буџет на Република Македонија за 
2004 година.............................................. 85/1

1871. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за буџетите............................ 85/211

1872. Закон за извршување на Буџетот на 
Република Македонија за 2004 година.. 85/212

1873. Закон за ограничување на изворните 
приходи за финансирање на јавните 
потреби за 2004 година........................... 85/221

1874. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување.................................. 85/224

1875. Закон за водостопанствата..................... 85/229
1876. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за банките............................. 85/249
1877. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за хартии од вредност.......... 85/249
1878. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за Народната банка на Ре-
публика Македонија................................ 85/252

1879. Закон за изменување на Законот за др-
жавните службеници............................... 85/253

1880. Закон за престанување на важноста на 
Законот за Фондот за земјоделство....... 85/253

1881. Закон за изменување на Законот за тр-
говски друштва........................................ 85/254
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Рег. бр. Бр./стр.

1882. Закон за изменување на Законот за за-
должително капитално финансирано 
пензиско осигурување............................ 85/254

74. Одлука за избор на потпретседатели на 
Собранието на Република Македонија... 4/1

75. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Тетово....... 4/1

76. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Кочани...... 4/1

77. Одлука за испраќање на единица на Арми-
јата на Република Македонија за учество 
во мировната операција во Авганистан........ 4/1

78. Одлука за одбележување на Стого-
дишнината на македонската државност 
1903-2003 година..................................... 4/1

79. Одлука за изменување на Одлуката за 
одбележување јубилејни годишнини на 
значајни настани и истакнати личности 
во Република Македонија............ 4/2

162. Одлука за именување јавен обвинител 
на Република Македонија. .................... 5/21

163. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Тетово....... 5/21

164. Одлука за огласување избор на судии 
на основните судови во Скопје I -
Скопје, Скопје II - Скопје и Велес........ 5/21

165. Одлука за огласување избор на судии 
на Апелациониот суд во Скопје............. 5/21

271. Одлука за именување заменик на ми-
нистерот кој раководи со Министерс-
твото за надворешни работи................... 12/5

272. Одлука за формирање и за определување 
претседател и членови на Одборот за од-
бележување на Стогодишнината на маке-
донската државност 1903-2003 година....... 12/6

273. Одлука за огласување избор на судија 
на Апелациониот суд во Скопје............. 12/6

274. Одлука за огласување избор на судии 
на основните судови во Скопје I -
Скопје, Тетово, Кочани и Битола........... 12/7

275. Одлука за основање на пратенички групи 
на Собранието на Република Македонија 
за билатерална парламентарна соработка.. 12/7

276. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Здравствен дом - Ресен............. 12/11

277. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Медицински центар “Борис 
Канчески“ - Гостивар............................... 12/11

278. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Здравствен дом - Крушево....... 12/11

279. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Здравствен дом “Примариус д-
р Ѓорѓи Гаврилски“ - Свети Николе....... 12/11

280. Одлука за избор на членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организа-
ција Медицински центар ПО - Тетово........ 12/11

281. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Здравствен дом “Кратово“ ПО 
- Кратово................................................... 12/12

282. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Центарот за продолжено 
лекување и рехабилитација Катлановска 
бања - Скопје...................................... 12/12

283. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Здравствен дом - Радовиш........ 12/12

284. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Завод за здравствена заштита 
ПО - Кочани............................................. 12/12

285. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Завод за превенција, лекување 
и рехабилитација на хронични респира-
торни неспецифични и алергиски забо-
лувања - Отешево..................................... 12/12

Рег. бр. Бр./стр.

286. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Здравствен дом - Пехчево......... 12/13

287. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Општинска аптека - Кочани..... 12/13

288. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Здравствен дом - Демир Хисар 12/13

289. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Завод за здравствена заштита 
ПО - Штип...... ......................................... 12/13

290. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Медицински центар “Академик проф. д-р 
Димитар Арсов“ - Крива Паланка.................. 12/14

291. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Здравствен дом - Делчево......... 12/14

292. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Здравствен дом “Д-р Русе Бо-
шковски“ - Ростуше................................. 12/14

293. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Здравствен дом “Здравје“ - Ва-
ландово..................................................... 12/14

294. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Медицински центар - Кичево... 12/14

295. Одлука за избор на членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена органи-
зација Медицински центар - Струмица... 12/15

296. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Завод за здравствена заштита - Прилеп........ 12/15

297. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Завод за здравствена заштита -
Струмица.................................................. 12/15

298. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Природно лекувалиште Бања 
Бањско Бањско - Струмица...................... 12/15

299. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Градска аптека “16 јуни“ - Ка-
вадарци...................................................... 12/15

300. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Медицински центар - Штип..... 12/16

301. Одлука за именување на претседател, 
потпретседател и членови на Републич-
киот совет за безбедност на сообраќајот 
на патиштата............................................ 12/16

302. Одлука за изменување на Одлуката за 
именување членови на Управниот од-
бор на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија................................ 12/16

454. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Завод за здравствена заштита-
Скопје П.О. .............................................. 16/1

455. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Стоматолошки клинички 
центар “Свети Пантелејмон“ - Скопје... 16/1

456. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Републички завод за транс-
фузиологија - Скопје............................... 16/1

457. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Клиника за максилофаци-
јална хирургија - Скопје......................... 16/1

458. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација ГОБ “Моша Пијаде“ ОО со 
ООЗТ Клиника за хируршки болести 
“Св. Наум Охридски“ - Скопје............... 16/2
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Рег. бр. Бр./стр.

459. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Специјалната болница за 
гинекологија и акушерство Чаир -
Скопје....................................................... 16/2

460. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на ГОБ “Моша Пијаде“ -
ООЗТ Институт за белодробни заболу-
вања кај децата - Скопје. ........................ 16/2

461. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Завод за физикална медици-
на и рехабилитација - Скопје................. 16/2

462. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Геронтолошки завод “13 
Ноември“ - Скопје................................... 16/3

463. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација “Здравствен дом на Скопје“ 
- Скопје..... ............................................... 16/3

464. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Републички завод за здрав-
ствена заштита - Скопје......................... 16/3

465. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација “Здравствена станица Желе-
зара“ - Скопје....................................... 16/3

466. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација “Институт за белодробни 
заболувања и ТБЦ“ - Скопје................... 16/4

467. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација ГОБ “Моша Пијаде“ - Скопје 16/4

468. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Здравствена станица на 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ 
- Скопје..................................................... 16/4

469. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Градска аптека Скопје -
Скопје............... ....................................... 16/4

470. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Медицински центар со ПО -
Охрид........ ............................................... 16/5

471. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Завод за здравствена зашти-
та - Охрид.... ............................................ 16/5

472. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Специјална детска болница 
- Охрид....... .............................................. 16/5

473. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Завод за превенција и леку-
вање на кардиоваскуларни заболувања 
- Охрид........... .......................................... 16/5

474. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Специјална болница за ор-
топедија и трауматологија - Охрид....... 16/6
Исправка.... ............................................ 28/31

475. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Медицински центар - Струга... 16/6

476. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Завод за нефрологија - Струга. 16/6

477. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Медицински центар “д-р 
Трифун Пановски“ - Битола................... 16/6

478. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Здравствен дом - Македон-
ски Брод.................................................... 16/7

Рег. бр. Бр./стр.

479. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Здравствен дом - Берово...... 16/7

597. Одлука за основање на Анкетна коми-
сија за испитување на презентираните 
видеоматеријали и другите податоци 
од ВМРО-ДПМНЕ и на целокупните 
видеоматеријали, други податоци и 
службени документи од испрашување-
то на Петрит Аме со кои располага 
Министерството за внатрешни работи.. 24/32

629. Одлука за разрешување од функцијата 
заменик на јавниот обвинител на Ре-
публика Македонија............................... 28/1

630. Одлука за разрешување од функцијата 
заменик на јавниот обвинител на Ре-
публика Македонија............................... 28/1

631. Одлука за разрешување од функцијата 
заменик на јавниот обвинител на Ви-
шото јавно обвинителство во Битола.... 28/1

632. Одлука за разрешување од функцијата 
заменик на јавниот обвинител на Ви-
шото јавно обвинителство во Битола.... 28/1

633. Одлука за разрешување од функцијата 
јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во Гевгелија................... 28/2

634. Одлука за разрешување од функцијата 
јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во Дебар......................... 28/2

635. Одлука за именување заменици на јавни-
от обвинител на Република Македонија.... 28/2

636. Одлука за именување јавни обвините-
ли на Вишото јавно обвинителство во 
Скопје, Битола и Штип.......................... 28/2

637. Одлука за именување заменици на виши-
те јавни обвинители на Вишото јавно об-
винителство во Скопје, Битола и Штип..... 28/2

638. Одлука за именување јавни обвините-
ли на основните јавни обвинителства... 28/3

639. Одлука за именување заменици на јав-
ните обвинители на основните јавни 
обвинителства......................................... 28/3

695. Одлука за испраќање на единици на Ар-
мијата на Република Македонија за учес-
тво во мировната операција во Ирак......... 30/1

696. Одлука за надоместок на трошоците 
на организаторите на изборната кампа-
ња од чии листи на кандидати се из-
брани пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија................................ 30/1

697. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Анкетната комисија за испиту-
вање на презентираните видеоматери-
јали и другите податоци од ВМРО-
ДПМНЕ и на целокупните видеомате-
ријали, други податоци и службени до-
кументи од испрашувањето на Петрит 
Аме со кои располага Министерството 
за внатрешни работи............................... 30/2

698. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за основање на постојани 
работни тела на Собранието на Републи-
ка Македонија............................................ 30/2

699. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Завод за здравствена зашти-
та - Битола................................................ 30/2

700. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Завод за здравствена заштита -
Куманово.................................................. 30/3

701. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Завод за здравствена зашти-
та - Велес.................................................. 30/3

702. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Медицински центар - Гевге-
лија...................................................... 30/3
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Рег. бр. Бр./стр.

703. Одлука за избор на членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена органи-
зација Медицински центар - Кавадарци.. 30/3

704. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Медицински центар - Кочани.. 30/3

705. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Психијатриска болница-
“Скопје“ - Скопје... ................................ 30/4

706. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Специјална болница за бело-
дробни заболувања и туберколоза “Јасе-
ново“ - Велес............................................ 30/4

707. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Природно лекувалиште 
“Негорски бањи“ - Гевгелија................. 30/4

708. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Аптека “30 Ноември“ - Дебар.. 30/4

709. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Градска Аптека “7 Ноември“ -
Гевгелија................................................... 30/5

710. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена ор-
ганизација Здравствен дом - Вевчани... 30/5

711. Одлука за изменување на Одлуката за 
разрешување и именување на претсе-
дател и членови на Одборот за доделу-
вање на наградата “11 Октомври........... 30/5

712. Одлука за разрешување на член на Со-
ветот за радиодифузија........................... 30/5

744. Одлука за избор на судии на Уставни-
от суд на Република Македонија.......... 32/1

745. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Врховниот суд на Република 
Македонија............................................... 32/1

746. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Тетово....... 32/1

747. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Дебар........ 32/2

765. Одлука за огласување избор на судии 
на основните судови во Скопје II -
Скопје, Дебар, Кавадарци, Охрид, Не-
готино и Струга....................................... 33/4

766. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседател и членови на Ан-
кетната комисија за испитување на пре-
зентираните видео материјали и другите 
податоци од ВМРО-ДПМНЕ и на цело-
купните видео материјали, други подато-
ци и службени документи од испрашува-
њето на Петрит Аме со кои располага 
Министерството за внатрешни работи..... 33/4

853. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на пре-
тседатели, членови и нивни заменици на 
комисиите на Собранието на Република 
Македонија.................................................... 37/4

923. Одлука за прогласување на Ден на цивил-
ната заштита на Република Македонија....... 39/4

924. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заме-
ници на комисиите на Собранието на 
Република Македонија............................ 39/4

925. Одлука за изменување на Одлуката за 
именување членови на Управниот од-
бор на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија................................ 39/5

926. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на членови на Управниот одбор 
на Јавната здравствена организација 
Стоматолошки клинички центар “Све-
ти Пантелејмон“ - Скопје....................... 39/5

Рег. бр. Бр./стр.

927. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на членови на Управниот одбор 
на Јавната здравствена организација 
Завод за нефрологија - Струга................ 39/5

928. Одлука за огласување избор на судии на 
Врховниот суд на Република Македонија 39/5

929. Одлука за огласување избор на судии 
на основните судови во Тетово и Дебар. 39/6

990. Одлука за пристапување кон измена 
на Уставот на Република Македонија... 41/1

1012. Одлука за именување на претседател и 
членови на Координативното тело за 
спроведување на Законот за добровол-
но предавање и собирање огнено оруж-
је, муниција и експлозивни материи и 
за легализација на оружјето......... 42/10

1013. Одлука за огласување избор на претсе-
дател на Основниот суд во Охрид.... 42/10

1014. Одлука за именување заменици на ми-
нистри....................................................... 42/11

1101. Одлука за верификација на мандатот 
на пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија...................................... 48/1

1156. Одлука за испраќање на единица на Ар-
мијата на Република Македонија за учес-
тво во мировна операција во Авганистан 50/1

1157. Одлука за именување на претседател и 
членови на Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија... 50/1

1192. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на шеф на делегацијата на Собра-
нието на Република Македонија во Пар-
ламентарното собрание на Организаци-
јата за безбедност и соработка во Евро-
па (ПС ОБСЕ) .......................................... 51/34

1193. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседател, заменик на пре-
тседателот и членови на делегацијата на 
Собранието на Република Македонија 
за соработка со Европскиот парламент.. 51/34

1194. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на членови на Управниот одбор 
на Јавната здравствена организација За-
вод за здравствена заштита - Скопје п.о. 51/34

1217. Одлука за именување вицегувернери на 
Народната банка на Република Македо-
нија.................................................... 52/1

1315. Одлука за именување на членови на 
Советот на Народната банка на Репуб-
лика Македонија од редот на вицегувер-
нерите......... ........................................ 59/1

1316. Одлука за разрешување и именување на 
претседател и членови на Советот за ста-
тистика на Република Македонија............ 59/1

1339. Одлука за верификација на мандатот 
на пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија...................................... 60/18

1366. Одлука за избор на членови на Репуб-
личкиот судски совет............................... 62/1

1486. Одлука за именување на претседател и 
членови на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 68/2

1487. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заме-
ници на комисиите на Собранието на 
Република Македонија............................ 68/2

1488. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на членови на Управниот одбор на 
Јавната здравствена организација Болни-
ца за душевни болести - Демир Хисар...... 68/2

1489. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на членови на Управниот одбор на 
Јавната здравствена организација Психи-
јатриска болница “Скопје“ - Скопје......... 68/2

1490. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на членови на Управниот одбор 
на Јавната здравствена организација 
Завод за здравствена заштита - Тетово.. 68/3
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Рег. бр. Бр./стр.

1491. Одлука за дополнување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заме-
ници на комисиите на Собранието на 
Република Македонија............................ 68/3

1492. Одлука за избор на член на Републич-
киот судски совет.................................... 68/3

1493. Одлука за разрешување и избор на 
членови на Советот за радиодифузија... 68/3

1494. Одлука за разрешување на претседател 
и членови на Одборот за доделување на 
наградата за годишни остварувања во 
областа на публицистиката и новинарс-
твото и именување претседател и члено-
ви на Одборот за доделување на награ-
дата “Мито Хаџивасилев-Јасмин“..... 68/4

1562. Одлука за разрешување член на Вла-
дата на Република Македонија и мини-
стер за правда.......................................... 72/5

1563. Одлука за разрешување член на Вла-
дата на Република Македонија и мини-
стер за финансии..................................... 72/5

1564. Одлука за разрешување член на Вла-
дата на Република Македонија и мини-
стер за економија.................................... 72/5

1565. Одлука за разрешување член на Вла-
дата на Република Македонија и мини-
стер за транспорт и врски....................... 72/5

1566. Одлука за избор на член на Владата на 
Република Македонија и министер кој ќе 
раководи со Министерството за правда... 72/5

1567. Одлука за избор на член на Владата на 
Република Македонија и министер кој ќе 
раководи со Министерството за финансии 72/6

1568. Одлука за избор на член на Владата на Ре-
публика Македонија и министер кој ќе ра-
ководи со Министерството за економија..... 72/6

1569. Одлука за избор на член на Владата на 
Република Македонија и министер кој 
ќе раководи со Министерството за 
транспорт и врски.................................... 72/6

1581. Одлука за верификација на мандатот на 
пратеници во Собранието на Република 
Македонија................................................ 73/1

1582. Одлука за избор на претседател на Со-
бранието на Република Македонија......... 73/1

1583. Одлука за избор на потпретседател на 
Собранието на Република Македонија..... 73/1

1620. Одлука за определување на бројот на за-
мениците на Народниот правобранител.. 74/1

1669. Одлука за определување на месечен надо-
месток на претседателот, членовите и нив-
ните заменици на Комисијата за решавање 
на жалби во областа на енергетиката............ 75/2

1683. Одлука за испраќање на единици на 
Армијата на Република Македонија за 
учество во мировна операција во Ирак. 76/1

1684. Одлука за давање согласност на утврде-
ната стапка на надомест од вкупниот 
приход на друштвата кои што вршат 
енергетска дејност за финансирање на 
работењето на Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија 
за 2004 година.......................................... 76/1

1836. Одлука за прогласување на Амандма-
нот XIX на Уставот на Република Ма-
кедонија.................................................... 84/2

176. Решение за распишување на предвре-
мени избори за градоначалници на оп-
штините Кочани, Шуто Оризари, Ори-
зари, Василево и Демир Хисар.............. 8/1

223. Решение за ставање вон сила на Реше-
нието за распишување на предвремени 
избори за градоначалници на општини-
те Кочани, Шуто Оризари, Оризари, 
Василево и Демир Хисар ....................... 10/1

381. Решение за распишување на предвре-
мени избори за градоначалници на оп-
штините Кочани, Шуто Оризари, Ори-
зари, Василево и Демир Хисар................ 14/1

Рег. бр. Бр./стр.

971. Национална концепција за безбед-
ност и одбрана......................................... 40/14

921. Декларација за улогата на Собранието 
на Република Македонија во парламен-
тарната димензија на процесот за ста-
билизација и асоцијација ................. 39/2

1154. Декларација за поддршка на Повелбата 
за партнерство меѓу Република Македо-
нија, Република Албанија, Република
Хрватска и Соединетите Американски 
Држави (Јадранска повелба)....... 49/47

1155. Декларација за заштита и унапредува-
ње на правата на лицата со посебни по-
треби.. ...................................................... 50/1

1485. Декларација за заштита на правата на 
детето. ...................................................... 68/1

571. Програма за користење на средствата 
остварени од приватизацијата на прет-
пријатијата со општествен капитал за 
2003 година.............................................. 21/430

922. Програма за одбележување годишни-
ни на значајни настани и истакнати 
личности во 2003 година........................ 39/3

1883. Програма за користење на средствата 
остварени од приватизацијата на прет-
пријатијата со општествен капитал за 
2004 година.............................................. 85/256

1309. Заклучоци на Собранието на Републи-
ка Македонија......................................... 58/1

ВЛАДА  НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

182. Уредба за изменување и дополнување 
на Уредбата за условите и начинот на 
користење на услугите што ги врши 
Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија..... 9/1

235. Уредба за изменување на Уредбата за 
униформата и ознаките на униформата 
на полицијата во Министерството за 
внатрешни работи . ................................. 11/1

377. Уредба за начинот и постапката за отуѓу-
вање на градежно изградено земјиште 
сопственост на Република Македонија.... 13/9

610. Уредба за организација и за функцио-
нирање на врските за раководење......... 25/15
Исправка................................................ 32/17

611. Уредба за висината и начинот на ос-
тварување на надоместоците на граѓа-
ните во извршувањето на правата и 
должностите во одбраната...................... 25/17

622. Уредба за организирање, подготвува-
ње и употреба на силите на цивилната 
заштита.. .................................................. 27/1

623. Уредба за начинот на водењето на еви-
денцијата на воените обврзници............ 27/5
Исправка................................................ 32/13

624. Уредба за дополнување на Уредбата за 
начинот и постапката за продажба на 
акциите и уделите што се издадени на 
Агенцијата на Република Македонија 
за приватизација...................................... 27/12

640. Уредба за начинот на чување и кори-
стење на документацијата од премерот 
и катастарот на недвижностите.............. 28/4

748. Уредба за постапката за продажба на 
акциите и уделите што и се издадени на 
Агенцијата на Република Македонија за 
приватизација и акции и удели што и се 
издадени на Република Македонија....... 32/2

1102. Уредба за критериуми за распоредува-
ње и приоритет при распоредувањето 
на граѓаните во одбраната...................... 48/1

1195. Уредба за дополнување на Уредбата за 
начинот и постапката на отуѓувањето, 
давањето под закуп и висината на по-
себните трошоци на постапките за оту-
ѓувањето и давањето под закуп на гра-
дежното земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија................................ 51/35
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1318. Уредба за изменување на Уредбата за 
начинот и постапката за отуѓување на 
градежно изградено земјиште сопстве-
ност на Република Македонија................ 59/2

1728. Уредба за дополнување на Уредбата за 
сметковниот план за банките, штедилни-
ците и други финансиски организации..... 79/1

1766. Уредба за начинот и постапката за под-
несување на извештај до Комисијата за 
државна помош и за оценување на др-
жавната помош.. ...................................... 81/1

1767. Уредбаза утврдување на условите и по-
стапката за доделување на помош за спас 
и реконструкција на претпријатија со по-
тешкотии....... ............................................ 81/4

1768. Уредба за утврдување на условите и постап-
ката за доделување на регионална помош ...... 81/7

1811. Уредба за престанување на важноста 
на Уредбата за утврдување на зоните 
во кои се ограничува слободата на дви-
жењето, престојот или населувањето 
во Република Македонија....................... 83/1

1837. Уредба за изменување на Уредбата за 
начинот и постапката за отуѓување на 
градежно изградено земјиште сопстве-
ност на Република Македонија.............. 84/2

1838. Уредба за видот на средствата и доби-
токот кои граѓаните, трговските друш-
тва, јавните претпријатија, установите 
и службите се должни да ги даваат на 
користење на Министерството за одбра-
на, за потребите на Армијата на Репуб-
лика Македонија и цивилната заштита 
во воена и вонредна состојба, како и 
при изведување вежбовни активности 
во мир, начинот на водењето на евиден-
цијата и определување на висината на 
надоместокот за нивното користење, 
оштетување и уништување...................... 84/2

1. Одлука за изменување на Одлуката за 
намалување на цената на становите во 
општествена сопственост. ..................... 1/1

2. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2002 година............................................... 1/1

3. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно методологијата............... 1/1
Исправка..... ........................................... 2/3

64. Одлука за одземање на концесијата за 
вршење радиодифузна дејност............... 2/1

65. Одлука за определување царински кон-
тигенти при увоз на нафтени деривати.... 2/1

66. Одлука за изменување на Одлуката за 
одземање концесија за вршење радио-
дифузна дејност бр. 23-887/1 од 5 март 
2002 година.............................................. 2/1

80. Одлука за начинот и условите за отво-
рање на девизни сметки на корисници-
те и единките корисници на средства 
од Буџетот на Република Македонија... 4/2

81. Одлука за пренесување на право на ко-
ристење на дел од недвижен имот..... 4/3

82. Одлука за поништување на Одлуката 
за пренесување на правото на користе-
ње на недвижен имот.............................. 4/3

83. Одлука за денот и моментот на воведу-
вањето и денот и моментот на завршува-
њето на летното сметање на времето во 
2003 година............................................... 4/3

166. Одлука за престанок на мандатот по 
сила на закон............................................ 5/21

167. Одлука за давање согласност на опре-
делените работни места и на видот и 
обемот на задачите за лицата кои ќе го 
служат воениот рок во цивилна служба 5/22

168. Одлука за изменување на Одлуката за 
определување на организации и уста-
нови во кои ќе се служи воен рок во 
цивилна служба....................................... 5/23

Рег. бр. Бр./стр.

169. Одлука за измена на распоредот на 
средствата утврден со Буџетот за време-
но финансирање за јануари 2003 година.. 5/23

177. Одлука за изменување на Одлуката за 
ослободување од плаќање радиодифуз-
на такса на корисници на радио и ТВ 
приемници од подрачја кои немаат ква-
литетен радиотелевизиски сигнал.... 8/1

178. Одлука за изменување на Одлуката за 
ослободување од плаќање радиодифуз-
на такса на корисници на радио и ТВ 
приемници од подрачја кои немаат ква-
литетен радиотелевизиски сигнал.... 8/1

179. Одлука за изменување на Одлуката за 
ослободување од плаќање радиодифуз-
на такса на корисници на радио и ТВ 
приемници од подрачја кои немаат ква-
литетен радиотелевизиски сигнал.... 8/1

180. Одлука за изменување на Одлуката за 
ослободување од плаќање радиодифуз-
на такса на корисници на радио и ТВ 
приемници од подрачја кои немаат ква-
литетен радиотелевизиски сигнал... 8/2

183. Одлука за формирање на Канцеларија 
на Претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија . ................................... 9/3

184. Одлука за формирање на Координа-
тивно тело за изработка на Оперативна 
програма за подобрување на соодвет-
ната и правичната застапеност на заед-
ниците во јавната администрација и 
јавните претпријатија и за имплемента-
ција на Програмата... ......................... 9/3

185. Одлука за формирање на Комитет на мини-
стри за следење и координација на активно-
стите кој се однесуваат за подобрување на 
соодветната и правичната застапеност на 
припадниците на заедниците во јавната ад-
министрација и јавните претпријатија............. 9/4

186. Одлука за утврдување на субјектите на 
кои без надомест им се дистрибуираат 
публикациони материјали од Државни-
от завод за статистика.................. 9/4

187. Одлука за Втора емисија на обврзници 
за денационализација.............................. 9/6

188. Одлука за заштитна цена на пченицата 
од родот 2003 година............................... 9/6

189. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за определување на начинот на прес-
метка на цената на електричната енергија 
за 2003 година за големите металуршки 
капацитети и друга индустрија на АД 
“Електростопанство на Македонија“ во 
државна сопственост - Скопје.............. 9/6

190. Одлука за давање согласност на Годиш-
ната инвестициона програма за 2003 годи-
на на АД “Електростопанство на Македо-
нија“ во државна сопственост - Скопје.. 9/7

191. Одлука за изменување на Одлуката за 
условите и критериумите за користење 
на средствата од Стоковиот кредит на 
Република Италија................................... 9/7

224. Одлука за отворање Амбасада на Ре-
публика Македонија во Австралија со 
седиште во Канбера ............................... 10/1

225. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден 
со Буџетот за времено финансирање за 
2003 година ............................................. 10/1

236. Одлука за давање на користење-конце-
сија во траење од 5 (пет) години на ри-
бен фонд од риболовен ревир ................. 11/1

237. Одлука за дополнување на Одлуката 
за формирање на Координативно тело 
за изработка на Оперативна програма 
за подобрување на соодветната и пра-
вичната застапеност на заедниците во 
јавната администрација и јавните прет-
пријатија и за имплементација на Про-
грамата ................. ................................... 11/2
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238. Одлука за пренесување на правото на 
користење на моторно возило ............... 11/2

303. Одлука за престанување на важноста на 
Одлуката за пренесување на правото на 
користење на дел од недвижен имот....... 12/17

304. Одлука за давање концесија за експлоатација 
на минерална суровина - мермер на Т.Д. “ДУ-
МИГАЛ-МАРБЛЕ“, Прилеп на локалитетот 
кај с. Ореовец, општина Прилеп .............. 12/17

305. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минерална суровина - гра-
нит на ДЕПУК “КРИН“ Христо и Ки-
рил ДОО, с. Беровци, Прилеп на лока-
литетот Мраморски Рид кај с. Мрамо-
рани, општина Прилеп............................ 12/17

306. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минерална суровина - базалт 
на АДГ “Пелагонија“, Скопје на лока-
литетот Ежево Брдо - Штип............ 12/17

307. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минерална суровина - гра-
нит на ГРАНИ-ПРИ увоз-извоз ДОО-
ЕЛ, Прилеп на локалитетот Голем Ка-
мен - Котелот кај с. Лопатица, општина 
Тополчани, Прилеп 12/18

308. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минерална суровина - мер-
мер на Т.Д. “ДУМИГАЛ-МАРБЛЕ“, 
Прилеп на локалитетот кај с. Беловоди-
ца, општина Прилеп............................ 12/18

309. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минерална суровина - мер-
мер на ПЕТРОС Игор ДООЕЛ увоз-из-
воз - Куманово од лежиштето на лока-
литетот Црковни Рид - с. Орашац - Ку-
маново............. ........................................ 12/19

310. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минерална суровина - варов-
ник на Гранит АД Скопје на локалите-
тот Острец - Делчево....................... 12/19

311. Одлука за давање концесија за експлоа-
тација на минерална суровина - гранит 
на ГТД “Бетон-Штип“ - Штип на локали-
тетот Клисе Баир, општина Штип......... 12/19

312. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минерална суровина - гра-
нит на ДЕПУК “КРИН“ Христо и Ки-
рил ДОО с. Беровци, Прилеп на лока-
литетот Лозјанска Река, општина Вито-
лиште..................... ............................... 12/20

378. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за условите и висината на 
износот на ефективни домашни и 
странски пари, чекови и монетарно 
злато кои може да се внесуваат или из-
несуваат од Република Македонија....... 13/11

382. Одлука за определување на царински 
контингент при увоз на сурово масло на-
менето за непосредно производство за 
2003 година. ............................................. 14/2

383. Одлука за изменување на Одлуката за 
втора емисија на обврзници за денаци-
онализација.............................................. 14/2

384. Одлука за одземање концесија за врше-
ње радиодифузна дејност........................ 14/2

385. Одлука за основање на Институт за 
акредитација на Република Македонија 14/2

386. Одлука за основање на Институт за 
стандардизација на Република Македо-
нија........ ................................................... 14/3

387. Одлука за пренесување на правото на 
користење на моторни возила.................. 14/4

396. Одлука за пренесување на правото на 
користење на моторни возила................ 15/1

397. Одлука за пренесување на правото на 
користење на моторно возило................ 15/1

398. Одлука за определување на правото на 
користење на службен мобилен теле-
фон и за ограничување на износот на 
сметката... ................................................ 15/1

Рег. бр. Бр./стр.

399. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на цената на го-
дишната претплата на службеното гла-
сило “Службен весник на Република 
Македонија“ за 2003 година................... 15/2

400. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на цената на го-
дишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 
2003 година...... ....................................... 15/2

401. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на цената за објаву-
вање на огласи, акти и неважечки до-
кументи во службеното гласило 
“Службен весник на Република Маке-
донија“ за 2003 година............................ 15/2

402. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на малопродажната 
цена на ЦД-РОМ-изданието на службе-
ни весници на Република Македонија 
за 2001 и за 2002 година...................... 15/2

480. Одлука за овластување на Централни-
от депозитар за хартии од вредност да 
ги врши работите поврзани со евиден-
тирање, пресметување и сервисирање 
на отплатата на обврзниците за дена-
ционализација... ...................................... 16/7

481. Одлука за распишување оглас за имену-
вање заменик на јавниот правобранител 
на Република Македонија за подрачјето 
на Скопје...... ............................................. 16/8

482. Одлука за определување на царински кон-
тингент при увоз на суровина наменета за 
непосредно производство за 2003 година.... 16/8

483. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина-опал-
ска бреча на Дафизо Стојан ДООЕЛ 
увоз-извоз, Куманово на локалитетот 
кај с. Бељаковце, општина Куманово.... 16/8

484. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минералната суровина-мермер на 
“Уни-Гран Мер“ ДОО, увоз-извоз Скопје 
од лежиштето на локалитетот Рамнобор, 
Мариово, општина Витолиште.................... 16/9

485. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина-мер-
мер на “Аустро-Мак Гранит“ ДОО, с. 
Велгошти, Охрид на локалитетот Кози-
ца, општина Кичево............................ 16/9

499. Одлука за престанување на важење на 
Одлуката за исплата еднократен надо-
мест на испратнина................................. 17/6

500. Одлука за изменување на Одлуката за 
распоредување на стоките на форми на 
извоз и увоз.............................................. 17/6

501. Одлука за влегување и престојување 
во Република Македонија на единица 
на Армијата на Република Албанија за-
ради учество во вежбовни активности.. 17/7

513. Одлука за пренесување на правото на 
користење на моторни возила................ 19/1

514. Одлука за престанување на важење на 
Одлуката за пренесување на правото 
на користење на дел од недвижен имот 19/1

515. Одлука за определување на царински 
контигенти при увоз на електро, ма-
шинска и хидромеханичка опрема, 
алат, инструменти и резервни делови 
наменети за изградба на ХЕЦ “Козјак... 19/1

538. Одлука за распоредување на стоките 
на форми на извоз и увоз........................ 20/2

539. Одлука за претворање на побарување 
во влог во АД “Руен“ - Кочани.............. 20/44

540. Одлука за пренесување на правото на 
времено користење на моторно возило. 20/44

573. Одлука за девизната политика и про-
екција на платниот биланс на Републи-
ка Македонија за 2003 година............... 21/443

575. Одлука за пренесување на правото на 
користење на патнички моторни возила 22/1
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576. Одлука за определување на критериу-
мите и висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки 
истражувања и експлоатација на мине-
рални суровини........................................ 22/3

577. Одлука за определување на произво-
дите за човечка исхрана и публикации-
те кои подлежат на повластената стап-
ка на данокот на додадена вредност...... 22/4

578. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 22/11

579. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни производи и услуги........ 22/12

612. Одлука за отворање на Генерален кон-
зулат на Република Македонија во Со-
единетите Американски Држави, со се-
диште во Детроит. .................................. 25/25

613. Одлука за ставање во мирување на ге-
нералните конзулати на Република Ма-
кедонија во Минхен и Њујорк................ 25/25

614. Одлука за формирање на Работен ко-
митет за европска интеграција при 
Владата на Република Македонија........ 25/25

615. Одлука за формирање на работни групи 
за усогласување на законодавството на 
Република Македонија со acquis 
communautaire.... ...................................... 25/26

616. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за определување на услови-
те за увоз на одделни нафтени деривати.. 25/27

617. Одлука за пренесување на правото на 
користење на недвижен имот................. 25/27

618. Одлука за давање на користење-конце-
сија на рибниот фонд од Националниот 
парк „Маврово“ - Маврови Анови 25/27

619. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минерална суровина-мермер 
на ДООЕЛ „Сфаќаро“-Прилеп, на ло-
калитетот „Скрка“, Општина Прилеп... 25/27

641. Одлука за утврдување на стопански 
недоволно развиените подрачја во Ре-
публика Македонија во периодот од 
2003 до 2007 година................................ 28/6

642. Одлука за давање концесија за детални 
геолошки истражувања на минерална су-
ровина - геотермална вода на ДПТУ 
“СЛИВ“ ДОО Виница, на локалитетот 
кај мотелот “Слив“ кај Виница, Виница.. 28/16

643. Одлука за престанување на важење на 
Одлуката за исплата на еднократен на-
домест на испратнина............................. 28/16

645. Одлука за определување на работното 
време на угостителските објекти за 
сместување и угостителските објекти 
за исхрана, туристичките бироа и тури-
стичките агенции..................................... 28/16

655. Одлука за начинот и постапката при 
распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти.................................... 29/1

656. Одлука за изработување на пригодни 
ковани пари по повод 100 години од 
Илинденското востание.......................... 29/3

657. Одлука за престанување на важење на 
Одлуката за пренесување на правото 
на користење на недвижен имот............ 29/3

658. Одлука за забрана на продажба на од-
делни нафтени деривати......................... 29/4

659. Одлука за условите и критериумите за 
давање повластен тарифен третман на 
јаболков концентрат за 2003 година...... 29/4

660. Одлука за давање согласност на Тарифните 
ставови за изменување на Тарифните ставо-
ви за испорака на електрична енергија........... 29/5

661. Одлука за распоредување на приходи-
те од игри на среќа и од забавни игри 
во 2003 година......................................... 29/5

662. Одлука за распределување на средства за 
локалните јавни гласила за 2003 година .... 29/6

Рег. бр. Бр./стр.

663. Одлука за усвојување на Одлуката бр. 
1/2003 на Советот за соработка меѓу Репуб-
лика Македонија и Европската Заедница за 
изменување на Деловникот за работа. 29/6

664. Одлука за донесување на Годишната 
програма за националниот интерес во 
културата за 2003 година........................ 29/7

665. Одлука за продажбата на акциите на 
АД „Руен“ Кочани................................... 29/7

713. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за признавање на реги-
старските таблици и сообраќајни доз-
воли издадени од УНМИК за возилата 
во сопственост на граѓаните на Косово, 
СР Југославија......................................... 30/5

714. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина - ва-
ровник на “ГРАНИТ“ АД Скопје на ло-
калитетот Извор - Кичево.................. 30/6

715. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина -
кварц на БО-ДА-МИ ДООЕЛ увоз-из-
воз Велес на локалитетот Русова Лака 
во близина на с. Мелница - Велес......... 30/6

716. Одлука за давање концесија за експлоа-
тација на минералната суровина - мине-
рална вода и гас СО2 на ДООЕЛ ЛИБ-
ХЕР с. Карамани, Битола на локалите-
тот во атарот на с. Карамани Битола....... 30/6

717. Одлука за давање концесија за експлоа-
тација на минералната суровина - варов-
ник на “БЕТОН“ АД - Скопје на локали-
тетот Ребре-Лочки, кај с. Црквино, оп-
штина Велес.............................................. 30/7

718. Одлука за давање концесија за експлоа-
тација на минералната суровина - глина 
на Т.Д. ИГМ ЏУМАЈЛИЈА ДОО Лозово 
на локалитетот во близина на с. Коселе-
ри, општина Лозово..................................... 30/7

719. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина -
мермер на ГЕОСОНДА ДОО увоз-из-
воз Скопје на локалитетот Самарница -
1 во атарот на с. Небрегово - Прилеп.... 30/7

731. Одлука за изменување на Одлуката за 
Втора емисија на обврзници за денаци-
онализација.............................................. 31/9

732. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за изменување и дополнување на 
Статутот на Фондот за осигурување на 
депозити................................................... 31/9

733. Одлука за давање концесија за експлоа-
тација на минералната суровина-мине-
рална вода и гас СО2 на ДОО ТЕХНО 
ТРЕЈД Битола на локалитетот меѓу се-
лата Гермијан и Кременица, Битолско... 31/9

734. Одлука за давање концесија за експлоа-
тација на минералната суровина-диабаз 
на Претпријатието АДГ МАВРОВО, 
Скопје, на локалитетот кај с. Ѓопчели, 
во атарот на општина Стар Дојран......... 31/10

735. Одлука за отуѓување на недвижни средства 31/10
749. Одлука за давање согласност на Одлу-

ката за задолжување на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен 
и деловен простор на Република Маке-
донија со кредит...................................... 32/3

750. Одлука за пренесување на правото на 
користење на опрема.............................. 32/4

751. Одлука за дополнување на Одлуката 
за пренесување на правото на користе-
ње земјиште во сопственост на Репуб-
лика Македонија...................................... 32/4

752. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина-пе-
сок и чакал на ВЕНГАЛ АД Петровец 
на локалитетот Алчак, кај с. Долно Ко-
њаре, во атарот на општина Петровец, 
Скопско..................................................... 32/5
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753. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-минерална вода 
и јагленороден двооксид СО2 на “НИ-
КО ТРЕЈД“ ДООЕЛ, Скопје на локали-
тетот во атарот на с. Егри, општина Би-
стрица, Битола................................ 32/5

767. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија на 
вежбовни активности во Романија........ 33/5

768. Одлуказа испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија на 
вежбовни активности во Германија...... 33/5

769. Одлука за давање на користење - кон-
цесија на дивечот на ловиштата во Ре-
публика Македонија............................... 33/6

770. Одлука за одземање од користење-кон-
цесија на рибниот фонд од акумулација... 33/6

771. Одлука за пренесување правото на ко-
ристење на недвижен имот..................... 33/6

795. Одлука за продажба на 30.000 тони 
пченица..................................................... 34/2

796. Одлука за пренесување на правото на 
користење на недвижен имот................. 34/2

797. Одлука за престанување и пренесува-
ње права на недвижност “Народен теа-
тар“ Гевгелија.......................................... 34/2

798. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Mетодологијата.............. 34/3

799. Одлука за доделување помош на Ре-
публика Турција...................................... 34/3

800. Одлука за одземање од користење -
концесија на рибниот фонд од рибо-
ловно подрачје......................................... 34/4

801. Одлука за изменување на Одлуката за 
одземање на концесијата за вршење ра-
диодифузна дејност................................. 34/4

802. Одлука за бројот за запишување студен-
ти во прва година на државните високоо-
бразовни установи на Универзитетот 
“Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Уни-
верзитетот “Св. Климент Охридски“ во 
Битола во учебната 2003/2004 година...... 34/4

812. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за методологијата за распре-
делба на вишоците на приходите над 
дозволеното ниво на потрошувачката во 
единиците на локалната самоуправа........ 35/1

813. Одлука за доделување на средства на 
Фондот за здравствено осигурување на 
Република Македонија............................ 35/1

814. Одлука за доверување на правото за 
вршење на распределба на квоти за из-
воз на текстилни производи во САД..... 35/1

815. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на субјектите на кои без на-
доместок им се дистрибуираат публика-
циони материјали од Државниот завод за 
статистика.......... ....................................... 35/2

816. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавното претпријатие Службен весник 
на Република Македонија ц.о. - Скопје...... 35/2

817. Одлука за давање согласност на Одлука-
та на Јавното претпријатие Службен вес-
ник на Република Македонија ц.о.-
Скопје за усвојување на Годишната сме-
тка за 2002 година. ................................... 35/2

818. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Јавното претпријатие Службен 
весник на Република Македонија ц.о. -
Скопје за усвојување на Годишниот из-
вештај за работењето во 2002 година 35/2

826. Одлука за определување на условите 
за увоз на шеќер....................................... 36/1

827. Одлука за пренесување на правото на 
користење на патничко моторно возило.. 36/1

828. Одлука за пренесување на правото на 
користење на радио-опрема................... 36/2

Рег. бр. Бр./стр.

829. Одлука за пренесување на правото на 
користење на недвижен имот................. 36/2

830. Одлука за распределба на дел од вишо-
ците на приходите над дозволеното ни-
во на потрошувачката во 2002 година.... 36/2

831. Одлука за распределба на дел од вишо-
ците на приходите над дозволеното ни-
во на потрошувачката во 2002 година.... 36/4

832. Одлука за давање согласност за делумен 
пренос на концесија за експлоатација на 
минералната суровина јагленороден дво-
оксид (СО2) од лежиштето Егри кај с. 
Егри, општина Бистрица, Битола.............. 36/4

833. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година 36/4

834. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година ... 36/4

835. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година............................................... 36/5

836. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година...... ......................................... 36/5

837. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година...... ......................................... 36/5

838. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година...... ........................................ 36/6

839. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година...... ......................................... 36/6

840. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година...... ........................................ 36/6

841. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година...... ........................................ 36/6

842. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година...... ......................................... 36/6

843. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 36/7

854. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година................................................. 37/4

855. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Агенцијата за супервизија на капитал-
но финансирано пензиско осигурување..... 37/4

856. Одлука за давање согласност на Пра-
вилникот за систематизација на работ-
ните места на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско 
осигурување............................................... 37/4

857. Одлука за давање согласност на Правил-
никот за внатрешна организација на рабо-
тата на Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигурување 37/5

858. Одлука за изменување на Одлуката за исп-
лата на паричен надомест по основ на стру-
ктурни реформи за работниците од Кожар-
ски комбинат “Гоце Делчев“ АД - Скопје..... 37/5

896. Одлука за доделување средства за под-
дршка и постапка за критериуми и се-
лекција на кандидати за користење на 
средствата за последипломски студии 
во странство за 2003/2004 година... 38/7
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897. Одлука за доделување на земјоделска 
поддршка.................................................. 38/7

898. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување мрежа на 
јавни установи за социјална заштита.... 38/8

930. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија на 
вежбовни активности во Ерменија........ 39/6

931. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за давање согласност на 
определените работни места и на видот и 
обемот на задачите за лицата кои ќе го 
служат воениот рок во цивилна служба... 39/6

932. Одлука за престанување на важноста 
на Одлуката за евидентирање на стано-
ви како државна сопственост................. 39/7

933. Одлука за дополнување на Одлуката 
за определување на организации и 
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вкупен износ од 500.000 ЕВРА за давање 
на информации за киднапирани и исчез-
нати лица во Република Македонија........ 55/2

1263. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 55/3

1264. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минерална суровина - же-
лезно - никлоносна руда на “Фени Ин-
дустри“ А.Д. с. Возарци, Кавадарци на 
локалитетот Р’жаново, во атарот на 
Општина Конопиште, Кавадарци.......... 55/3 

1273. Одлука за доделување на средства на 
Фондот за здравствено осигурување на 
Република Македонија............................. 56/1

1274. Одлука за распределба на дел од вишо-
ците на приходите над дозволеното ни-
во на потрошувачката во 2002 година.... 56/1

1275. Одлука за ставање во мирување на ам-
басадите на Република Македонија во 
Копенхаген и Техеран............................. 56/1

1276. Одлука за прибавување на недвижности 56/1
1277. Одлука за давање согласност на Одлука-

та  за набавка на основно средство........... 56/2
1278. Одлука за доделување на користење 

на деловен простор.................................. 56/2
1279. Одлука за образување Одбор за одбе-

лежување на јубилејот 95 години од 
Конгресот за определување на албан-
ското писмо.............................................. 56/2

1285. Одлука за определување видот и виси-
ната на помошта за корисниците на пра-
вото на плодоуживање............................ 57/1

Рег. бр. Бр./стр.

1286. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за доделување средства за 
поддршка и постапка за критериуми и 
селекција на кандидати за користење 
на средствата за последипломски сту-
дии во странство за 2003/2004 година... 57/1

1287. Одлука за изменување на Одлуката за 
бројот за запишување студенти во прва 
година на државните високообразовни 
установи на Универзитетот “Св. Кирил  
и Методиј“ во Скопје и Универзитетот 
“Св. Климент Охридски“ во Битола во 
учебната 2003/04 година......................... 57/2

1288. Oдлуказаопределувањенајвисокице-
нинаодделнинафтенидериватиутвр-
денисогласноМетодологијата.............. 57/2

1289. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за образување на Координа-
тивно тело за реализирање на активно-
стите кои што произлегуваат од планот 
за подготовки и активности во Републи-
ка Македонија околу одржувањето на 
Олимпијадата во Атина 2004 година........ 57/3

1319. Одлука за дополнување на Одлуката за 
начинот и постапката при распределба 
на стоките во рамките на царинските 
квоти.... ..................................................... 59/2

1320. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за условите, критериуми-
те, висината, начинот и постапката за 
утврдување и остварување на правото 
на социјална парична помош................. 59/2

1321. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за усвојување на Програмата за унапреду-
вање на водостопанството за 2003 година... 59/3

1322. Одлука за условите и критериумите за 
давање повластен тарифен третман при 
увоз на суровини и репроматеријали за 
потребите на преработувачката инду-
стрија........ ....................................... 59/3

1323. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минерална суровина-варовник на 
ФОКУС МЕТАЛ ДОО Скопје на локали-
тетот во близина на с. Дрен-Демир Капија 59/6

1324. Одлука за давање концесија за експлоа-
тација на минерална суровина-кварц на 
МИСА-МГ ДООЕЛ Скопје од лежи-
штето на локалитетот Карпас во атарот 
на с. Теово, општина Богомила.............. 59/6

1325. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минерална суровина мермер на 
ЈТД МРАМОРГРАН увоз-извоз - Прилеп 
на локалитетот кај с. Вепрчани, во атарот 
на општина Витолиште, Мариово .............. 59/6

1326. Одлука за пренесување на право на ко-
ристење на дел од недвижен имот........... 59/7

1327. Одлука за пренесување на право на ко-
ристење на дел од недвижен имот.......... 59/7

1340. Одлука за пренесување на правото на 
времено користење на моторно возило.... 60/18

1341. Одлука за пренесување на правото на 
времено користење на моторно возило 60/19

1342. Одлука за изменување на Одлуката за 
исплата на паричен надомест по основ 
на структурни реформи за работниците 
од ХЕК “Југохром“ - Јегуновце............. 60/19

1343. Одлука за исплата на еднократен пари-
чен надомест по основ на структурни 
реформи.................................................... 60/19

1344. Одлуказа утврдување распоред на ра-
ботното време во Владата на Републи-
ка Македонија, министерствата и дру-
гите органи на државната управа.......... 60/19

1345. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 60/19

1360. Одлука за доделување на средства на 
Фондот за здравствено осигурување на 
Република Македонија 61/368
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Рег. бр. Бр./стр.

1361. Одлука за изменување на Одлуката за начи-
нот на плаќање на заостанатите неплатени 
обврски по основа на придонеси од плата 61/368

1362. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година... ........................................... 61/368

1367. Одлука за пренесување на правото на 
користење на недвижен имот..................... 62/1

1368. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година...... ......................................... 62/1

1369. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за продажба на становите на кои 
права, должности и одговорности во пог-
лед на располагањето има Републиката ...... 62/1

1381. Одлука за начинот на наплата на изно-
сот за “Детска недела“ во времето од 6 
до 12.10.2003 година................................ 63/1

1382. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година ... 63/1
Исправка ................................................ 65/5

1383. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година ... 63/1

1384. Одлука за распределба на средства од 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година............................................... 63/2

1388. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни производи и услуги........ 64/2

1389. Одлука за продажба на средства и 
опрема....................................................... 64/2

1390. Одлука за отстапување на материјално 
- технички средства................................. 64/3

1391. Одлука за пренесување на право на ко-
ристење на недвижен имот................. 64/3

1392. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина - под-
земна вода за пиење - флаширање на 
“АКВАВЕЛ“ ДОО,с. Велмеј, Белчишта 
од лежиштето на локалитетот Крапчин 
Дол, с. Велмеј, Белчишта........ 64/3

1393. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за определување на опре-
ма, материјали и услуги од одбранбен 
и безбедносен карактер........................... 64/4

1394. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден 
со Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година.......................................... 64/4

1395. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден 
со Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година.......................................... 64/4

1396. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден 
со Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година.......................................... 64/4

1397. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година..... .......................................... 64/4

1437. Одлука за дополнување на Одлуката 
за основање на Агенција за работа со 
блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет...................................... 65/1

1438. Одлука за условите и критериумите за 
давање повластен тарифен третман при 
увоз на пченица за непосредно произ-
водство.... ....................................... 65/1

1439. Одлука за измена и дополнување на 
Одлуката за ставање во мирување на 
амбасадите на Република Македонија 
во Копенхаген и Техеран........................ 65/3

1440. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден 
со Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година.......................................... 65/3

Рег. бр. Бр./стр.

1441. Одлука за изменување на Одлуката за 
условите и висината на износот на ефе-
ктивни домашни и странски пари, че-
кови и монетарно злато кои може да се 
внесуваат или изнесуваат од Република 
Македонија. .................................... 65/3

1442. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за прибавување на недвижности 65/3

1443. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за условите и критериумите за 
давање повластен тарифен третман при 
увоз на суровини и репроматеријали за 
потребите на преработувачката индустрија 65/4

1450. Одлука за давање на користење-конце-
сија на рибниот фонд од риболовното 
подрачје Преспанско Езеро.................... 66/11

1451. Одлука за пренесување на право на ко-
ристење на недвижен имот................. 66/11

1452. Одлука за изменување на Одлуката за 
отуѓување на недвижни средства........... 66/12

1453. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година.... 66/12

1454. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година.... 66/12

1455. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година.... 66/12

1456. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година.... 66/12

1457. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година.... 66/13

1470. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 67/1

1471. Одлука за пренесување на право на ко-
ристење на дел од недвижен имот..... 67/1

1495. Одлука за вежбовни активности на ор-
ганите на државната управа и јавните 
претпријатија........................................... 68/4

1496. Одлука за формирање на Совет за 
имплементација на реформата на пен-
зискиот систем........................................ 68/4

1497. Одлука за припојување на Ветеринар-
ниот институт во Скопје кон Факулте-
тот за ветеринарна медицина во Скопје 68/5

1498. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - геотермална во-
да на ДПТУ Посејдон МБ експорт-им-
порт ДООЕЛ, Скопје, на локалитетот 
кај с. Негорци, Општина Гевгелија. 68/5

1499. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - подземна вода 
на Р.Ж. “УСЛУГИ“ АД Скопје на лока-
литетот Рокомија во кругот на Железа-
ра - Скопје...... .................................. 68/5

1500. Одлука за пренесување на право на ко-
ристење на недвижен имот................. 68/6

1501. Одлука за продажба на средства и 
опрема и давање под закуп на објекти 
и обработливо земјиште......................... 68/6

1502. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за изменување и дополнување на 
Статутот на Фондот за осигурување на 
депозити - Скопје.................................... 68/7

1503. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за кредитно задолжување кај 
Европската банка за обнова и развој..... 68/7

1504. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за кредитно задолжување кај 
Европската инвестициона банка............ 68/7

1505. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година.... ......................................... 68/7
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Рег. бр. Бр./стр.

1506. Одлука за измена на  распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година... ........................................... 68/7

1507. Одлука за изменување на Одлуката за 
прибавување на недвижности................ 68/8

1522. Одлука за доделување на средства за 
проектот „Поддршка на Институтот за 
судска медицина и криминалистика 
при воведување ДНК-анализа“.............. 69/230

1523. Одлука за престанување на важноста 
на Одлуката за определување на 
условите за увоз на шеќер...................... 69/230

1524. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за основање на Служба за 
општи и заеднички работи во Владата 
на Република Македонија....................... 69/230

1525. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден 
со Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година.......................................... 69/230

1526. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден 
со Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година.......................................... 69/230

1527. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден 
со Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година.......................................... 69/230

1528. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден 
со Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година.......................................... 69/231

1529. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден 
со Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година.......................................... 69/231

1530. Одлука за изменување на Одлуката за 
распределба на средства за изградба на 
водоводи и третман на отпадни води во 
Република Македонија во 2003 
година....................................................... 69/232

1570. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата ............. 72/6

1584. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за
2003 година.................................................... 73/1

1585. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година................................................... 73/1

1586. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година................................................... 73/2

1587. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година................................................... 73/2

1588. Одлука за распишување оглас за имену-
вање пет заменици на јавниот право-
бранител на Република Македонија за 
одделни подрачја..................................... 73/2

1621. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 74/1

1622. Одлука за отстапување на материјални 
средства.................................................... 74/2

1623. Одлука за отстапување на материјални 
средства................................................... 74/2

1624. Одлука за отстапување на материјални 
средства.................................................... 74/2

1625. Одлука за отстапување на материјални 
средства.................................................... 74/3

1626. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за продажба на средства и 
опрема и давање под закуп на објекти и 
обработливо земјиште......................... 74/3
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1631. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
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2003 година............................................... 74/5
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1637. Одлука за изменување на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со Бу-
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подмирување на обврски на Министерс-
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1672. Одлука за давање на времено одгледу-
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1674. Одлука за изменување и дополнување 
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1675. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година............................................... 75/3

1676. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
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1685. Одлука за пренесување на право на ко-
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1689. Одлука за изменување на Одлуката за 
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водоводи и третман на отпадни води во 
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дени согласно Mетодологијата.............. 78/1

1729. Одлука за продажба на свинско месо 
изразено во живо од стоковните резерви 79/1
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1742. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2003 година................................................ 79/4

1756. Одлука за давање согласност на Одлу-
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вање на стоките на форми на извоз и 
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5. Решение за именување на јавен право-
бранител на Република Македонија...... 1/2

6. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Заводот за заштита на спомениците на 
културата на град Скопје - Скопје......... 1/2

7. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Музејот на Македонија - Археолошки, 
Историски и Етнолошки - Скопје.......... 1/3

8. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Македонската филхармонија - Скопје... 1/3
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Рег. бр. Бр./стр.

10. Решение за разрешување од должно-
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отека “Климент Охридски“ - Битола..... 1/3

11. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Драмскиот театар - Скопје...................... 1/3

12. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Народниот театар “Војдан Чернодрин-
ски“ - Прилеп............................................ 1/3

13. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Народниот театар “Антон Панов“ -
Струмица.................................................. 1/3

14. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Домот на културата “Ацо Шопов“ -
Штип.......................................................... 1/4

15. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Народниот театар - Штип....................... 1/4

16. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Домот на културата “Григор Прличев“ 
- Охрид...................................................... 1/4

17. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Домот на културата “Драги Тозија“ -
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18. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Градската библиотека “Григор Прли-
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Библиотеката “Тане Георгиевски“ - Ку-
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ста вршител на должноста директор на 
Народната библиотека “Гоце Делчев“ -
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24. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Народниот музеј - Велес........................ 1/5

25. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Народниот музеј - Гевгелија.................. 1/5

26. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Народниот музеј - Свети Николе........... 1/5

27. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Зоолошката градина - Скопје................. 1/5

28. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Музејот на Ма-
кедонија-Археолошки, Историски и 
Етнолошки - Скопје................................. 1/6

29. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “Драги Тозија“ - Ресен............... 1/6

30. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “Ацо Шопов“ - Штип.................. 1/6

31. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Младинскиот 
културен центар - Скопје........................ 1/6
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32. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Македонската 
филхармонија - Скопје............................ 1/6

33. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Народниот теа-
тар “Војдан Чернодрински“ - Прилеп... 1/6

34. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “Григор Прличев“ - Охрид......... 1/6

35. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Народниот теа-
тар “Антон Панов“ - Струмица.............. 1/17

36. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Народниот теа-
тар Штип.................................................. 1/7

37. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Драмскиот теа-
тар - Скопје... .......................................... 1/7

38. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Матичната и 
Универзитетска библиотека “Климент 
Охридски“ - Битола.................................. 1/7

39. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Библиотеката 
“Тане Георгиевски“ - Куманово............. 1/7

40. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Градската биб-
лиотека “Григор Прличев“ - Охрид....... 1/7

41. Решение за именување вршител на 
должноста директор наОпштинската 
матична библиотека “Благој Јанков-
Мучето“ - Струмица................................ 1/8

42. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Заводот за за-
штита на спомениците на културата на 
град Скопје - Скопје................................... 1/8

43. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Народната биб-
лиотека “Гоце Делчев“ - Штип.............. 1/8

44. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Народниот му-
зеј - Гевгелија........................................... 1/8

45. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Народниот му-
зеј - Велес...... .......................................... 1/8

46. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Народната биб-
лиотека “Гоце Делчев“ - Велес.............. 1/8

47. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Народниот музеј 
- Свети Николе.. ....................................... 1/8

48. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Природонауч-
ниот музеј на Македонија - Скопје........ 1/9

49. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Зоолошката гра-
дина - Скопје............................................ 1/9

50. Решение за разрешување и именување 
претседател, членови и нивни заменици 
на Посебната комисија за утврдување 
условот-владеење со македонскиот ја-
зик за стекнување на државјанство на 
Република Македонија..... ....................... 1/9

51. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Аген-
цијата за супервизија на капитално фи-
нансирано пензиско осигурување -
Скопје....................................................... 1/9

52. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија - Скопје..... 1/10

53. Решение за именување директор на Јавното 
претпријатие Македонска радиодифузија 
- Скопје.. .................................................. 1/10

54. Решение за разрешување и именување 
претставници на државниот капитал на 
Република Македонија во Собранието 
на акционерите на Македонската банка 
за поддршка на развојот А.Д. - Скопје.. 1/10

Рег. бр. Бр./стр.

55. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на 
Република Македонија - Скопје од ре-
дот на вработените.................................. 1/10

56. Решение за именување директор на 
Управата за афирмирање и унапреду-
вање на културата на припадниците на 
заедниците во Република Македонија... 1/10

57. Решение за именување директор на 
Управата за развој и унапредување на 
образованието на јазиците на припадни-
ците на заедниците.................................. 1/11

58. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на директорот на ЈП за 
просторни и урбанистички планови -
Скопје................. ..................................... 1/11

59. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на ЈП за просторни и урбани-
стички планови - Скопје......................... 1/11

60. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на директорот на Фондот 
за земјоделство - Скопје......................... 1/11

61. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Фондот за земјоделство -
Скопје...................................................... 1/11

67. Решение за поништување на Решение-
то за отстапување на моторно возило... 2/1

68. Решение за поништување на Решение-
то за отстапување на моторно возило... 2/2

84. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Фондот за земјо-
делство - Скопје....................................... 4/4

85. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Фондот за водите 
- Скопје..................................................... 4/4

86. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Фондот за осигу-
рување на депозити - Скопје.................. 4/4

87. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП Македонска ин-
формативна агенција - МИА - Скопје.... 4/4

88. Решение за разрешување од должноста 
директор на Дирекцијата за слободни 
економски зони............................ 4/4

89. Решение за именување членови на Од-
борот за контрола на материјално-фи-
нансиско работење на ЈП за извршува-
ње на водостопански дејности ХС 
“Злетовица“ - Пробиштип...................... 4/5

90. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за стопанисува-
ње со објектите за спорт во сопственост 
на Република Македонија - Скопје......... 4/5

91. Решение за именување членови на Од-
борот за контрола на материјално-фи-
нансиско работење на ЈП за стопанису-
вање со објектите за спорт во сопстве-
ност на Република Македонија - Скопје. 4/5

92. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Аген-
цијата за поттикнување на развојот на 
земјоделството - Битола......................... 4/5

93. Решение за именување директор на Ди-
рекцијата за слободни економски зони.... 4/5

94. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Дирекцијата за слободни 
економски зони - Скопје......................... 4/6

95. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на ЈП “Стрежево“ - Битола 4/6

96. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Централниот реги-
стар на Република Македонија - Скопје... 4/6

97. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Аген-
цијата на Република Македонија за 
управување со средства - Скопје........... 4/6

98. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП Македонска 
радиодифузија - Скопје........................... 4/6
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99. Решение за именување членови на Од-
борот за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на ЈП Македон-
ска радиодифузија - Скопје.................... 4/7

100. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП “Службен вес-
ник на Република Македонија“ - Скопје 4/7

101. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ското работење на ЈП “Службен весник на 
Република Македонија“ - Скопје........... 4/7

102. Решение за разрешување од должноста
директор на ЈП за берзанско работење 
“Агро-Берза“ - со п.о. - Скопје...... 4/7

103. Решение за именување претседател на 
Комисијата за хартии од вредност........ 4/7

104. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Заводот за вработу-
вање на Република Македонија - Скопје.. 4/7

105. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Фондот за маги-
стрални и регионални патишта - Скопје 4/8

106. Решение за именување претседател и 
членови на Комисијата за информатич-
ка технологија.......................................... 4/8

107. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за просторни и 
урбанистички планови - Скопје............. 4/8

108. Решение за именување членови на Од-
борот за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на ЈП за простор-
ни и урбанистички планови - Скопје..... 4/8

109. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за набавка, 
транспорт и дистрибуција на природен 
гас “ГА-МА“ - Скопје............................. 4/8

110. Решение за именување членови на Од-
борот за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на ЈП за набавка, 
транспорт и дистрибуција на природен 
гас “ГА-МА“ - Скопје............................. 4/9

111. Решение за именување на членови на 
Управниот одбор на ЈП за стопанисување 
со шуми “Македонски шуми“ - Скопје...... 4/9

112. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ското работење на ЈП за стопанисување со 
шуми “Македонски шуми“ - Скопје...... 4/9

113. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за стопанису-
вање со пасиштата - Скопје................... 4/9

114. Решение за именување членови на Од-
борот за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на ЈП за стопани-
сување со пасиштата - Скопје................ 4/9

115. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈВП “Водосто-
панство на Македонија“ - Скопје.......... 4/10

116. Решение за именување членови на Од-
борот за контрола на материјално-фи-
нансиско работење на ЈВП “Водосто-
панство на Македонија“ - Скопје........... 4/10

117. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за берзанско 
работење “Агро Берза“ - Скопје............ 4/10

118. Решение за именување членови на Од-
борот за контрола на материјално-фи-
нансиско работење на ЈП за берзанско 
работење “Агро Берза“ - Скопје............ 4/10

119. Решение за именување членови на Од-
борот за контрола на материјално-фи-
нансиско работење на ЈП Македонска 
информативна агенција - МИА - Скопје. 4/10

120. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за водоснабду-
вање “Студенчица“ - Скопје................... 4/11

121. Решение за именување членови на Од-
борот за контрола на материјално-фи-
нансиско работење на ЈП за водоснаб-
дување “Студенчица“ - Скопје.............. 4/11

Рег. бр. Бр./стр.

122. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за извршување 
на водостопански дејности ХС “Злето-
вица“ - Пробиштип.................................. 4/11

123. Решение за разрешување од должноста 
директор на Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат....................... 4/11

124. Решение за именување директор на 
Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат.............................................. 4/11

125. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за стопанису-
вање со објекти за спорт во сопстве-
ност на Република Македонија од ре-
дот на вработените.................................. 4/11

126. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата “Илинден“ - Демир 
Хисар... ............................................ 4/12

127. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Театарот за де-
ца и младинци - Скопје........................... 4/12

128. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “Илинден“ - Демир Хисар.......... 4/12

129. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на За-
водот за заштита на спомениците на 
културата и Музеј - Штип...................... 4/12

130. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Заводот за за-
штита на спомениците на културата и 
Музеј - Штип............................................ 4/12

131. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Градската библиотека “Борка Талески“ -
Прилеп........................... ........................... 4/12

132. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Градската биб-
лиотека “Борка Талески“ - Прилеп........ 4/13

133. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на На-
родниот театар “Јордан Хаџи Констан-
тинов Џинот“-Велес........................ 4/13

134. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Народниот театар “Јор-
дан Константинов Џинот“ - Велес............... 4/13

135. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Фестивалот “Охридско лето“ 
- Охрид..................................................... 4/13

136. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Фондот за ма-
гистрални и регионални патишта - Скопје 4/13

137. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Фондот за магистрални и 
регионални патишта - Скопје................. 4/13

138. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Агенцијата на Република Македонија 
за приватизација - Скопје....................... 4/14

139. Решение за именување директор на 
Агенцијата на Република Македонија 
за приватизација - Скопје....................... 4/14

140. Решение за именување директор на ЈП 
за извршување на водостопански деј-
ности ХС “Злетовица“ - Пробиштип..... 4/14

141. Решение за разрешување од должноста 
заменик директор на ЈП за извршување 
на водостопански дејности ХС “Злето-
вица“ - Пробиштип...................... 4/14

142. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на ЈП за извршување на водо-
стопански дејности ХС “Злетовица“ -
Пробиштип.............................................. 4/14

143. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за одржување и 
заштита на магистралните и регионал-
ните патишта “Македонијапат“ - Скоп-
је од редот на вработените............. 4/14
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144. Решение за давање согласност на Од-
луката за именување директор на Фон-
дот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија......................... 4/15

145. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Народниот театар “Антон Па-
нов“ - Струмица....................................... 4/15

193. Решение за разрешување од должноста 
директор на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македо-
нија - Скопје............................................. 9/7

194. Решение за именување директор на Јав-
ното претпријатие Службен весник на 
Република Македонија - Скопје............... 9/7

195. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП Службен 
весник на Република Македонија - Скопје 9/8

196. Решение за именување директор на 
Државниот инспекторат за животна 
средина..................................................... 9/8

197. Решение за давање согласност на Одлука-
та за именување директор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија -
Скопје....................................................... 9/8

198. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Националната 
комисија за УНЕСКО на Република Ма-
кедонија.................................................... 9/8

199. Решение за разрешување од должноста 
член на Одборот за контрола на матери-
јално-финансиското работење на ЈП за 
водоснабдување „Студенчица“-Скопје... 9/9

200. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должност директор на фе-
стивалот „Охридско лето“ - Охрид ........ 9/9

201. Решение за именување вршител на 
должноста директор на фестивалот 
„Охридско лето“ - Охрид......................... 9/9

202. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на На-
родниот театар - Куманово....................... 9/9

203. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Народниот театар-Ку-
маново.......................................................... 9/9

204. Решение за разрешување и именување 
член на Одборот за контрола на матери-
јално-финансиското работење на ЈП за ае-
родромски услуги „Македонија“-Скопје .. 9/9

205. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на прое-
ктот „Развој на општините и културата.. 9/10

206. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Републичкиот завод за зашти-
та на спомениците на културата-Скопје. 9/10

207. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Матичната и Универзитетската 
библиотека „Климент Охридски“-Битола 9/10

208. Решение за разрешување и именување пре-
тседател и членови на Управниот одбор на 
Македонската филхармонија-Скопје.............. 9/10

209. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Заводот за заштита на споме-
ниците на културата, природните ретко-
сти, музеј и галерија-Битола.................... 9/11

210. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Ансамблот за народни игри и 
песни „Танец“ - Скопје............................ 9/11

211. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Домот на културата „Марко 
Цепенков“-Прилеп................................... 9/11

212. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Народната и Универзитетска биб-
лиотека „Климент Охридски“ - Скопје..... 9/12

Рег. бр. Бр./стр.

213. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Народниот театар - Битола....... 9/12

214. Решение за разрешување и именување
претседател и членови на Управниот 
одбор на Домот на културата - Битола... 9/12

215. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Библиотеката „Браќа Миладинов-
ци“ - Скопје............................................... 9/12

216. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Уметничката галерија - Скопје 9/13

217. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на ЈП 
„Македонски железници“ - Скопје......... 9/13

218. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Јавното претпријатие 
„Стрежево“ - Битола................................ 9/13

219. Решение за разрешување од должноста 
секретар на Државната пописна комисија. 9/13

220. Решение за именување национален коор-
динатор, негов заменик, секретар и члено-
ви на Националната комисија за борба 
против трговијата со луѓе и илегалната 
миграција во Република Македонија.......... 9/13

226. Решение за разрешување од должноста Ге-
нерален конзул на Република Македонија 
во Соединетите Американски Држави .... 10/1

239. Решение за именување претседател, се-
кретар и членови на Комисијата за про-
ценка на утврдување на висината на 
штетата од елементарни непогоди ......... 11/2

240. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за избор на директор на ЈНУ Ин-
ститут за социолошки и политичко-
правни истражувања - Скопје ................. 11/3

241. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Советот за ма-
кедонски јазик ..................................... 11/3

242. Решение за именување претседател и 
членови на Националното координатив-
но тело за еднакви права на лицата со 
хендикеп во Република Македонија ....... 11/3

243. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Народниот театар - Штип ........ 11/4

244. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Домот на културата “Ацо Шо-
пов“ - Штип . ........................................... 11/4

245. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Домот на културата “Драги 
Тозија“ - Ресен.......................................... 11/4

246. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот одбор 
на Народната библиотека „Гоце Делчев“ -
Штип...... .................................... 11/4

247. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот одбор 
на Домот на културата “Григор Прличев“-
Охрид ..... ........................................... 11/5

248. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Драмскиот театар - Скопје ...... 11/5

249. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на ЦОП “Универзална сала“ - Скопје 11/5

250. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Народниот театар “Војдан 
Чернодрински“ - Прилеп ........................ 11/6

251. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на  Јавното 
претпријатие за просторни и урбани-
стички планови - Скопје ......................... 11/6

252. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на Агенцијата 
за супервизија на капитално финансира-
но пензиско осигурување - Скопје ......... 11/6
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253. Решение за разрешување од должноста 
член на Одборот за контрола на матери-
јално-финансиското работење на ЈП за по-
штенски сообраќај “Македонска пошта“ -
Скопје ............................................ 11/6

254. Решение за разрешување од должноста 
член на Одборот за контрола на матери-
јално-финансиското работење на ЈП 
Службен весник на Република Македо-
нија - Скопје . .......................................... 11/6

255. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на АД “Еле-
ктростопанство на Македонија“ - во др-
жавна сопственост - Скопје .................... 11/7

256. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на Агенцијата 
на Република Македонија за приватиза-
ција - Скопје ............................................ 11/7

257. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на ЈП 
„Службен весник на Република Маке-
донија“ - Скопје....................................... 11/7

258. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на ЈП за извр-
шување на водостопански дејности ХС 
“Злетовица“ - Пробиштип ....................... 11/7

259. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за поштенски 
сообраќај “Македонска пошта“ - Скопје 
од редот на вработените ......................... 11/7

313. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Затворот-Бито-
ла со отворено одделение во Прилеп.... 12/20

314. Решение за разрешување од должноста 
директор на Затворот-Гевгелија...... 12/20

315. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Затворот-Ге-
вгелија....................................................... 12/21

316. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Казнено по-
правниот дом Идризово...................... 12/21

317. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Казнено-поправниот дом 
Идризово.................................................. 12/21

318. Решение за разрешување од должноста 
директор на Воспитно-поправниот дом 
Тетово................................................ 12/21

319. Решение за именување вршител на
должноста директор на Воспитно-по-
правниот дом Тетово............................... 12/21

320. Решение за разрешување од должноста 
директор на Затворот Охрид............ 12/21

321. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Затворот Охрид.. 12/21

322. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Казнено-по-
правниот дом од отворен вид Струга 12/21

323. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Казнено-поправниот дом 
од отворен вид Струга............................. 12/22

324. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Затворот 
Охрид........................................................ 12/22

325. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Затворот Охрид.................. 12/22

326. Решение за именување директор на 
Јавното претпријатие “Македонски же-
лезници“ - Скопје.................................... 12/22

327. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво - РТВ Берово................... 12/22

328. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното радиоди-
фузно претпријатие на локално ниво -
РТВ Берово...................... ......................... 12/22

329. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво - Радио Радовиш.............. 12/23

Рег. бр. Бр./стр.

330. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното радио-
дифузно претпријатие на локално ниво 
- Радио Радовиш...................................... 12/23

331. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво - РТВ Делчево.................. 12/23

332. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното радио-
дифузно претпријатие на локално ниво 
- РТВ Делчево........ ................................. 12/23

333. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво - Радио Битола................. 12/23

334. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното радио-
дифузно претпријатие на локално ниво 
- Радио Битола......................................... 12/24

335. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво - РТВ Неготино................ 12/24

336. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното радио-
дифузно претпријатие на локално ниво 
- РТВ Неготино........................................ 12/24

337. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво - Радио Велес................... 12/24

338. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното радиоди-
фузно претпријатие на локално ниво -
Радио Велес............................................... 12/24

339. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво - РТВ Кочани................... 12/25

340. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното радиоди-
фузно претпријатие на локално ниво -
РТВ Кочани............................................... 12/25

341. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво - Радио Охрид.................. 12/25

342. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното радио-
дифузно претпријатие на локално ниво 
- Радио Охрид.......................................... 12/25

343. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво - РТВ Кавадарци.............. 12/25

344. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното радио-
дифузно претпријатие на локално ниво 
- РТВ Кавадарци. .................................... 12/25

345. Решение за разрешување од должноста 
директор на Фондот за животна средина 12/26

346. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на Фондот за 
магистрални и регионални патишта -
Скопје............................................. 12/26

347. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за разрешување од должноста заме-
ник директор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија - Скопје....... 12/26

348. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на ЈП Маке-
донска информативна агенција - МИА 
- Скопје.......................................... 12/26

349. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на ЈП за стопа-
нисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија - Скопје .......... 12/26

350. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на ЈП за аеро-
дромски услуги “Македонија“ - Скопје... 12/26
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Рег. бр. Бр./стр.

351. Решение за разрешување од должноста 
член на Одборот за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на ЈП 
за поштенски сообраќај “Македонска 
пошта“ - Скопје................................. 12/27

352. Решение за разрешување од должноста 
член на Одборот за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на ЈП 
за одржување и заштита на магистрал-
ните и регионалните патишта “Маке-
донијапат“ - Скопје....................... 12/27

353. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на Заводот за 
вработување на Република Македонија 
- Скопје..................................... 12/27

354. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Централни-
от регистар на Република Македонија..... 12/27

355. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на ЈП за сто-
панисување со шуми “Македонски шу-
ми“ - Скопје......................... .............. 12/27

356. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата “Бели Мугри“ - Кочани 12/27

357. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Ма-
тичната библиотека “Искра“ - Кочани.... 12/27

358. Решение за разрешување од должноста 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Општинската матична библиотека 
“Благој Јанков-Мучето“ - Струмица ... 12/28

359. Решение за разрешување од должноста 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Градската библиотека “Борка 
Талески“ - Прилеп...................... 12/28

360. Решение за разрешување од должноста 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Природнонаучниот музеј на 
Македонија - Скопје.......................... 12/28

361. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата “Јане Сандански“ - Но-
во Село............................. ......................... 12/28

362. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “Јане Сандански“ - Ново Село... 12/28

363. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со пасишта 
Скопје, од редот на вработените............ 12/29

364. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “Бели Мугри“ - Кочани............... 12/29

365. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Матичната 
библиотека “Искра“ - Кочани................ 12/29

366. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Музејот на современата умет-
ност - Скопје............................................ 12/29

367. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Музејот на град Скопје - Скопје... 12/29

368. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Домот на 
културата “Марко Цепенков“ - Прилеп 12/30

369. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Јавното претпријатие “Стре-
жево“ - Битола, од редот на вработените..... 12/30

370. Решение за разрешување од должноста 
претседател на Управниот одбор на 
Матичната и универзитетска библиоте-
ка “Св. Климент Охридски“ - Битола.... 12/30

371. Решение за разрешување и именување 
претседател, членови и нивни замени-
ци на Посебната комисија за утврдува-
ње условот-владеење со македонскиот 
јазик за стекнување на државјанство на 
Република Македонија............................ 12/30

Рег. бр. Бр./стр.

372. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Народниот музеј - Гевгелија.. 12/30

373. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за аеродромски услуги “Македо-
нија“ - Скопје, од редот на вработените 12/31

374. Решение за разрешување од должноста 
директор на Затворот Битола со отво-
рено одделение во Прилеп.............. 12/31

403. Решение за именување претседател и 
членови на Одборот за одбележување 
на 60-годишнината од Холокаустот на 
Евреите од Македонија........................... 15/2

404. Решение за поништување на решение 
за отстапување на моторно возило........ 15/3

405. Решение за поништување на решение 
за отстапување на моторни возила........ 15/3

406. Решение за поништување на решение 
за отстапување на моторни возила........ 15/3

407. Решение за поништување на решение 
за отстапување на моторно возило........ 15/3

408. Решение за именување координатор и 
членови на Координативното тело за 
изработка на Оперативна програма за по-
добрување на соодветната и правичната 
застапеност на заедниците во јавната ад-
министрација и јавните претпријатија и 
за имплементација на Програмата......... 15/4

409. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата “Крсте Петков Ми-
сирков“ - Свети Николе.................... 15/4

410. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Агенција-
та за поттикнување на развојот на зем-
јоделството - Битола............................... 15/4

411. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Градска-
та библиотека “Борка Талески“ - Прилеп 15/4

412. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Партизанскиот 
дом “Сандево“ - с. Сандево, Скопје....... 15/4

413. Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Природона-
учниот музеј на Македонија - Скопје..... 15/5

414. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Домот 
на културата “Благој Јанков-Мучето“-
Струмица............................................ 15/5

415. Решение за разрешување од должноста 
член на Одборот за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на ЈП 
Македонска радиодифузија - Скопје 15/5

416. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Заводот за заштита на споменици-
те на културата на град Скопје - Скопје... 15/5

417. Решение за именување директор на 
Бирото за метрологија............................. 15/5

418. Решение за разрешување од должноста 
директор на Службата за стандардиза-
ција и метрологија........................... 15/6

419. Решение за именување на претседател, 
негов заменик и членови на Координатив-
ното тело за гранично обезбедување и 
активности за попречување на шверцот.... 15/6

420. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Агенцијата за 
супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување - Скопје................. 15/6

421. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈП за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Републи-
ка Македонија -Скопје.......................... 15/6

422. Решение за именување член на Одборот 
за контрола на материјално-финансиско-
то работење на ЈП за одржување и за-
штита на магистралните и регионалните 
патишта “Македонијапат“- Скопје.......... 15/6
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Рег. бр. Бр./стр.

423. Решение за именување член на Одбо-
рот за контрола на материјално-финан-
сиското работење на ЈП за поштенски 
сообраќај “Македонска пошта“ - Скопје 15/7

424. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈП Македонска инфор-
мативна агенција - МИА - Скопје.......... 15/7

425. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Фондот за магистрални 
и регионални патишта - Скопје............. 15/7

426. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Заводот за вработување 
на Република Македонија - Скопје........ 15/7

427. Решение за разрешување од должноста 
директор на Затворот Тетово........... 15/7

428. Решение за именување директор на За-
творот Тетово....................................... 15/7

429. Решение за разрешување од должноста 
директор на Државниот девизен инспе-
кторат.. ..................................................... 15/7

430. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “Крсте Петков Мисирков“ -
Свети Николе........................................... 15/8

431. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Ма-
тичната библиотека “Страшо Пинџур“-
Неготино.. ................................................. 15/8

432. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Матичната биб-
лиотека “Страшо Пинџур“ - Неготино.... 15/8

433. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата “Ацо Ѓорчев“ - Него-
тино...... ........................................... 15/8

434. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “Ацо Ѓорчев“ - Неготино............ 15/8

435. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата “Мирка Гинова“ - Де-
мир Капија.. .............................................. 15/8

436. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “Мирка Гинова“ - Демир Капија 15/8

437. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата “25 Мај“ - Валандово .. 15/9

438. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “25 Мај“ - Валандово.................. 15/9

439. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на култу-
рата “Благој Јанков-Мучето“ - Струмица 15/9

440. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Домот на културата “Илин-
ден“ - Демир Хисар................................. 15/9

503. Решение за именување на членови и 
нивни заменици на Работната група за 
децентрализација на власта.................... 18/1

504. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Оп-
штинската матична библиотека “Благој 
Јанков-Мучето“ - Струмица................... 18/1

505. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на ЈП 
“Македонски железници“ - Скопје........ 18/2

506. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на директорот на ЈП за 
стопанисување со пасишта - Скопје...... 18/2

507. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Претпријатието 
за кинематографија “Градски кина“ -
Скопје..... .............................................. 18/2

508. Решение за разрешување и именување 
претседател и член на Советот за маке-
донски јазик............................................. 18/2

Рег. бр. Бр./стр.

509. Решение за именување директор на 
Државниот девизен инспекторат........... 18/2

541. Решение за именување член на Одбо-
рот за контрола на материјално-финан-
сиското работење на ЈП за водоснабду-
вање “Студенчица“ - Скопје................... 20/45

542. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за водосто-
панство “Лисиче“ - Велес....................... 20/45

543. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на директорот на Бирото 
за стоковни резерви................................. 20/45

544. Решение за именување членови на Од-
борот за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на ЈП за водосто-
панство “Лисиче“ - Велес....................... 20/45

545. Решение за именување член на Одбо-
рот за контрола на материјално-финан-
сиското работење на ЈП за поштенски 
сообраќај “Македонска пошта“ - Скопје 20/45

546. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈП за стопанисување со 
шуми “Македонски шуми“ - Скопје...... 20/46

547. Решение за именување член на Одбо-
рот за контрола на материјално-финан-
сиското работење на ЈП Службен вес-
ник на Република Македонија - Скопје 20/46

548. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈП Службен весник на 
Република Македонија - Скопје............. 20/46

549. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на АД “Електростопанство 
на Македонија“ - во државна сопстве-
ност - Скопје.. .......................................... 20/46

550. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Агенцијата на Република 
Македонија за приватизација - Скопје.... 20/46

551. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈП за извршување на во-
достопански дејности ХС “Злетовица“ -
Пробиштип............................................... 20/46

552. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Агенцијата за суперви-
зија на капитално финансирано пензи-
ско осигурување - Скопје....................... 20/47

553. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Фондот за маги-
стрални и регионални патишта - Скопје 20/47

554. Решениеза именување директор на 
Финансиската полиција.......................... 20/47

555. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Бирото за лекови.......... 20/47

666. Решение за разрешување од должноста ди-
ректор на Казнено-поправниот дом Идри-
зово со Отворено одделение во Велес 29/8

667. Решение за именување директор на 
Казнено-поправниот дом Идризово со 
Отворено одделение во Велес................ 29/8

668. Решение за именување претседател, 
заменик на претседателот и членови на 
Националната меѓусекторска комисија 
за ХИВ/СИДА.......................................... 29/8

669. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата „Никола Јaнко Вап-
царов“ - Делчево............................... 29/8

670. Решение за давање согласност на Од-
луката за именување заменик на дире-
кторот на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија - Скопје.......... 29/9

671. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Домот на културата „Мирка 
Гинова“ - Демир Капија.......................... 29/9

672. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Културно-информативниот 
центар - Скопје........................................ 29/9

673. Решение за разрешување од должноста 
директор на Државниот инспекторат за 
техничка инспекција.................... 29/9
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Рег. бр. Бр./стр.

674. Решение за именување директор на Др-
жавниот инспекторат за техничка инс-
пекција....................................................... 29/9

675. Решение за разрешување од должноста 
директор на Затворот Скопје со Отво-
рено одделение во Крива Паланка 29/10

676. Решение за именување директор на За-
творот Скопје со Отворено одделение 
во Крива Паланка............................. 29/10

677. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Те-
атарот на народностите - Скопје........ 29/10

678. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Театарот на на-
родностите - Скопје................................ 29/10

679. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на култу-
рата „Никола Јанко Вапцаров“ - Делчево 29/10

680. Решение за разрешување од должноста 
претседател, членови и нивни заменици 
на Комисијата за жалби по јавни набавки.. 29/10

772. Решение за разрешување од должноста ди-
ректор на Државниот завод за статистика... 33/6

773. Решение за именување директор на 
Државниот завод за статистика.............. 33/7

774. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Агенцијата 
за информации................................. 33/7

775. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Агенцијата за информации 33/7

776. Решение за именување директор на 
Педагошката служба............................... 33/7

777. Решение за именување заменик на јав-
ниот правобранител на Република Ма-
кедонија за подрачјето на Скопје.......... 33/7

778. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Др-
жавниот студентски дом во Охрид........ 33/7

779. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Сту-
дентски дом “Кочо Рацин“ - Битола...... 33/7

780. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Фондот за земјоделство-
Скопје....................................................... 33/8

781. Решение за именување претседател, 
членови и нивни заменици на Комиси-
јата за жалби по јавни набавки.............. 33/8

819. Решение за именување членови на Ко-
мисијата за давање мислење за одобру-
вање на средства од Програмата за не-
повратно учество во финансирањето на 
инвестициони проекти од стопанската и 
нестопанската инфраструктура и за 
учество во трајниот влог во финансира-
њето на одделни инвестициони проекти 
од стопанството......................................... 35/2

820. Решение за определување претставни-
ци во Управниот одбор на Фондот на 
холокаустот на Евреите од Македонија 35/3

821. Решение за именување застапник на 
Владата на Република Македонија во 
Собранието на Национална Платежна 
Картичка АД Скопје............................... 35/3

822. Решение за именување директор на 
Бирото за лекови..................................... 35/3

859. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Матичната библиотека “Кочо Рацин“ -
Пехчево.................................................... 37/5

860. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Матичната биб-
лиотека “Кочо Рацин“ - Пехчево............... 37/5

861. Решение за разрешување од должноста вр-
шител на должноста директор на Народна-
та библиотека “Феткин“ - Кавадарци............ 37/5

862. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Народната биб-
лиотека “Феткин“ - Кавадарци.................. 37/5

Рег. бр. Бр./стр.

863. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Му-
зејот на Западна Македонија во НОВ -
Кичево............................................................ 37/6

864. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Музејот на За-
падна Македонија во НОВ - Кичево......... 37/6

865. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на На-
родниот музеј “Куманово“ - Куманово.... 37/6

866. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Народниот му-
зеј “Куманово“ - Куманово..................... 37/6

867. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата “Димитар Беровски“ -
Берово....................................................... 37/6

868. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “Димитар Беровски“ - Берово.... 37/6

869. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Матичната библиотека “Илинден“ -
Делчево..................................................... 37/6

870. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Матичната 
библиотека “Илинден“ - Делчево.......... 37/7

871. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Зо-
олошката градина - Битола................. 37/7

872. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Зоолошката 
градина - Битола...................................... 37/7

873. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Град-
ската библиотека “Григор Прличев“ -
Охрид........................................................ 37/7

874. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Библи-
отеката “Тане Георгиевски“ -Куманово 37/7

875. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Зоолошката градина - Скопје. 37/7

876. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Народниот театар - Куманово 37/8

877. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Парти-
занскиот дом “Сандево“ - с. Сандево -
Скопје...................................................... 37/8

878. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Домот на културата “25-ти Мај“-
Валандово.................................................... 37/8

879. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Домот на културата “Ацо Ѓорчев“-
Неготино........................................................... 37/8

880. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Младинскиот културен центар -
Скопје.......................................................... 37/9

881. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот одбор 
на Кинотеката на Македонија - Скопје. 37/9

882. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Домот на културата “Благој 
Јанков-Мучето“ - Струмица..................... 37/9

883. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Др-
жавниот студентски дом “Пелагонија“ 
- Скопје..................................................... 37/10

884. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Сту-
дентскиот центар “Скопје“ - Скопје...... 37/10

885. Решение за разрешување од должноста 
в.д. директор на Јавното претпријатие за 
водостопанство “Лисиче“ - Велес....... 37/10
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886. Решение за именување директор на Јав-
ното претпријатие за водостопанство 
“Лисиче“ - Велес........................................ 37/10

899. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Македонскиот народен театар 
- Скопје..................................................... 38/8

900. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈВП “Водосто-
панство на Македонија“ - Скопје........... 38/8

901. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈП за стопанисување 
со шуми “Македонски шуми“ - Скопје ..... 38/8

902. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за берзанско 
работење “Агро Берза“ - Скопје............. 38/8

903. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за стопанису-
вање со пасишта - Скопје....................... 38/9

904. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Агенцијата за пот-
тикнување на развојот на земјоделство-
то - Битола.......................................... 38/9

905. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Фондот за земјо-
делство - Скопје...................................... 38/9

906. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Фондот за водите 
- Скопје.. .................................................. 38/9

907. Решение за определување раководител и 
членови на меѓуресорска работна група 
за изработка на стратегиски одбранбен 
преглед на Република Македонија........... 38/9

940. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈПВ “Лисиче“ -
Велес од редот на вработените.............. 39/10

941. Решение за определување претставни-
ци во Советот на ЈНУ Институт за јуж-
ни земјоделски култури - Струмица...... 39/10

942. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Управата за 
хидрометеоролошки работи............... 39/10

943. Решение за определување претставници 
во Советот на ЈНУ Институт за тутун -
Прилеп.. .................................................... 39/10

944. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на ЈП за сто-
панисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија........ 39/10

945. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Заводот за заштита на споменици-
те на културата и Народен музеј - Штип. 39/11

946. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Матичната библиотека “Гоце 
Делчев“ - Велес....................................... 39/11

947. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на На-
родниот театар - Куманово................ 39/11

948. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Народниот теа-
тар - Куманово......................................... 39/11

949. Решение за разрешување од должноста вр-
шител на должноста директор на Домот на 
културата “Браќа Миладиновци“ - Струга..... 39/11

950. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “Браќа Миладиновци“ - Струга. 39/12

951. Решение за разрешување од должноста 
државен секретар во Министерството 
за надворешни работи.................. 39/12

952. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за стопанису-
вање со објектите за спорт во сопстве-
ност на Република Македонија.............. 39/12

953. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
ЈПВ “Гевгелиско Валандовско Поле“ -
Гевгелија................................................... 39/12

Рег. бр. Бр./стр.

954. Решение за именување директор на 
ЈПВ “Гевгелиско Валандовско Поле“ -
Гевгелија.................................................. 39/12

985. Решение за формирање Комисија за 
државна помош....................................... 40/24

991. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на На-
родниот музеј “Д-р Никола Незлобин-
ски“ - Струга...................................... 41/1

992. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Народниот му-
зеј “Д-р Никола Незлобински“ - Струга 41/1

1036. Решение за разрешување од должноста 
директор на Државниот инспекторат за 
градежништво и урбанизам......... 44/2

1037. Решение за разрешување од должноста 
директор на Управата за извршување на 
санкции...................................................... 44/2

1038. Решение за разрешување од должноста 
директор на Казнено-поправниот дом 
од отворен вид Струга..................... 44/2

1039. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Казнено-по-
правниот дом од отворен вид Струга.... 44/2

1043. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за из-
вршување на водостопански дејности 
ХС “Злетовица“-Пробиштип од редот 
на вработените......................................... 45/2

1044. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на 
ЕМАУЦ “Гошо Викентиев“ - Кочани... 45/2

1045. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
“Ѓорче Петров“ - Прилеп........................ 45/2

1046. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на УСО 
“Кочо Рацин“ - Свети Николе................ 45/2

1047. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Стив Наумов“ с. Пласница-Македон-
ски Брод.................................................... 45/2

1048. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за сто-
панисување со објекти за спорт во 
сопственост на Република Македонија 
од редот на вработените......................... 45/3

1085. Решение за определување претставни-
ци во Советот на ЈНУ Институт за со-
циолошки и политичко-правни истра-
жувања - Скопје.... ................................. 47/2

1086. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Фондот за земјоделство-
Скопје.. .................................................... 47/2

1087. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за извршување 
на водостопански дејности ХС “Злето-
вица“-Пробиштип................................... 47/2

1088. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на УЦ-
СО “Мирко Милески“ - Кичево............. 47/3

1089. Решение за разрешување и именување 
член на Националното координативно 
тело за еднакви права на лицата со хен-
дикеп во Република Македонија...... 47/3

1090. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Бајрам Шабани“ - Кондово - Скопје.... 47/3

1091. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Матичната библиотека 
“Искра“ - Кочани.... ................................ 47/3

1092. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Петре Глигуроски“ - с. Костинци, 
Прилеп...................................................... 47/3

1093. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Народниот музеј Свети Николе.... 47/4
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1094. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на Цен-
тарот за образование на кадри од обла-
ста на безбедноста - Скопје.................... 47/4
Исправка ................................................ 50/31

1095. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на АД за 
производство, пренесување и дистри-
буција на електрична енергија “Еле-
ктростопанство на Македонија“ - во 
државна сопственост - Скопје од редот 
на вработените......................................... 47/4

1113. Решение за разрешување од должноста вр-
шител на должноста директор на Домот на 
културата „Лазар Софијанов“ - Кратово ..... 48/8

1114. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата „Лазар Софијанов“ - Кратово..... 48/8

1115. Решение за разрешување од должноста 
директор на Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република 
Македонија.... ........................................... 48/8

1116. Решение за именување директор на 
Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија..... 48/8

1165. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на РО за производство на фил-
мови „Вардар-филм“ - Скопје................ 50/26

1166. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Заводот за заштита на споме-
ниците на културата, природните ре-
ткости и Музеј - Прилеп......................... 50/27

1167. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Домот на културата „Никола 
Јанко Вапцаров“ - Делчево..................... 50/27

1168. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Народниот музеј - Велес......... 50/27

1169. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Матичната библиотека „Стра-
шо Пинџур“ - Неготино................ 50/28

1170. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на РО 
за производство на филмови „Вардар-
филм“ - Скопје.................................. 50/28

1171. Решение за именување вршител на 
должноста директор на РО за производс-
тво на филмови „Вардар-филм“ - Скопје. 50/28

1172. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата „Наум Наумовски-
Борче“ - Крушево.................................... 50/28

1173. Решение за именување на вршител на 
должноста директор на Домот на култура-
та „Наум Наумовски-Борче“ - Крушево 50/28

1174. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор од редот на вра-
ботените на Народниот театар - Куманово 50/28

1175. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Зоолошката градина - Битола 50/29

1176. Решение за разрешување од должноста 
директор на Бирото за туризам....... 50/29

1177. Решение за именување претседател и 
членови на Советот на Институтот за 
акредитација на Република Македонија 50/29

1178. Решение за именување генерален дир-
ектор на Акционерското друштво 
„Електростопанство на Македонија“ во 
државна сопственост - Скопје........... 50/29

1179. Решение за именување на членови на 
Управниот одбор на Јавната установа 
Специјален завод - Демир Капија.......... 50/29

1219. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Студент-
ски центар “Скопје“-Скопје................... 52/2

Рег. бр. Бр./стр.

1220. Решение за разрешување од должноста 
државен секретар во Министерството за 
финансии.................................................. 52/2

1221. Решение за разрешување од должноста 
директор на ЈП за аеродромски услуги 
“Македонија“ - Скопје............................. 52/2

1222. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за финансии..... 52/2

1223. Решение за разрешување од должноста 
директор на Финансиската полиција...... 52/2

1224. Решение за именување на претседател, за-
меник на претседателот и членови на Ко-
ординативното тело за реализирање на 
активностите кои што произлегуваат од 
Планот за подготовки и активности во Ре-
публика Македонија околу одржувањето 
на Олимпијадата во Атина 2004 година....... 52/2

1225. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на Агенцијата 
на Република Македонија за управува-
ње со средствата - Скопје........................ 52/3

1226. Решение за именување директор на 
Државниот инспекторат за градежниш-
тво и урбанизам....................................... 52/3

1265. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина....... 55/4

1266. Решение за разрешување од должноста 
директор на Дирекцијата за слободни 
економски зони............................. 55/4

1267. Решение за именување директор на Ди-
рекцијата за слободни економски зони. 55/4

1268. Решение за именување директор на ЈП 
за аеродромски услуги “Македонија“ -
Скопје........................................................ 55/4

1269. Решение за разрешување и именување 
член на Одборот за контрола на матери-
јално-финансиското работење на ЈП за 
поштенски сообраќај “Македонска по-
шта“ - Скопје........ .................................... 55/4

1270. Решение за разрешување од должноста 
директор на ЈВП “Тиквешко Поле“ -
Кавадарци.... ......................................... 55/5

1280. Решение за именување претседател и 
членови на Одборот за одбележување 
на јубилејот 95 години од Конгресот за 
определување на албанското писмо...... 56/2

1281. Решение за разрешување и именување  
член на Управниот одбор на ЈП за из-
вршување на водостопански дејности 
ХС “Злетовица“ - Пробиштип................ 56/3 

1290. Решение за изменување и дополнување 
на Решението за именување на претседа-
тел, заменик на претседателот и членови 
на Координативното тело за реализирање 
на активностите кои што произлегуваат 
од планот за подготовки и активности во 
Република Македонија околу одржување-
то на Олимпијадата во Атина 2004 година 57/3

1291. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Заводот за заштита на споме-
ниците на културата, природните ре-
ткости и музеј  Струмица....................... 57/3

1292. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Матичната библиотека 
“Илинден“ - Делчево... ........................... 57/3

1346. Решение за изменување на Решението 
за разрешување и именување претседа-
тел и членови на Заводот за заштита на 
спомениците на културата, природните 
реткости и музеј - Прилеп...................... 60/20

1347. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Музејот на Западна Македо-
нија во НОВ Кичево................................ 60/20

1348. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата “Благој Јанков - Му-
чето“ Струмица.................................. 60/21
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Рег. бр. Бр./стр.

1349. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на На-
родната библиотека “Гоце Делчев“-Ге-
вгелија...... ................................................ 60/21

1350. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на култу-
рата “Благој Јанков - Мучето“ Струмица 60/21

1351. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Матичната 
библиотека “Гоце Делчев“ - Гевгелија.. 60/21

1352. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за надворешни 
работи....................................................... 60/21

1370. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Економскиот 
совет........................................................... 62/2

1371. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Правниот совет 62/2

1372. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор на Националната пла-
тежна картичка - АД - Скопје................ 62/3

1373. Решение за именување директор на 
Управата за извршување на санкциите. 62/3

1374. Решение за разрешување од должноста 
директор на Затворот Скопје со Отво-
рено одделение во Крива Паланка 62/3

1375. Решение за именување директор на За-
творот Скопје со Отворено одделение 
во Крива Паланка............................. 62/3

1376. Решение за разрешување од должноста 
директор на Казнено-поправниот дом 
Идризово со Отворено одделение во Ве-
лес.......................... .............................. 62/3

1377. Решение за именување директор на 
Казнено-поправниот дом Идризово со 
Отворено одделение во Велес................ 62/3

1398. Решение за именување на составот на 
работните групи на Владата на Репуб-
лика Македонија за билатерални пре-
говори по клириншкиот долг со Руска-
та Федерација и енергетските проекти. 64/5

1399. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на 
МБУЦ “Илија Николовски Луј“-Скопје. 64/5

1400. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Димитар Влахов“ с. Љубојно, Ресен.... 64/5

1401. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор, 
Ресен.......................................................... 64/5

1402. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Д-р Владимир Полежиноски“ - Кичево 64/6

1403. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Димче Ангелов Габерот“ - Демир Капија 64/6

1404. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Благој Кирков“ Велес........................... 64/6

1405. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Кирил и Методиј“ Велес...................... 64/6

1406. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Стојан Бурчевски-Буридан“ с. Иван-
ковци, Велес............................................. 64/6

1407. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Војдан Чернодрински“ - Карпош, Скопје 64/7

1408. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Вера Циривири Трена“, Скопје............ 64/7

1409. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Петар Поп Арсов“-Карпош, Скопје..... 64/7

1410. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Христијан Тодоровски Карпош“ -
Карпош, Скопје........................................ 64/7

Рег. бр. Бр./стр.

1411. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Јан Амос Коменски“-Карпош, Скопје. 64/7

1412. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Лазо Трповски“ Карпош, Скопје.......... 64/8

1413. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Братство Карпош“, Скопје.................... 64/8

1414. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Аврам Писевски“ с. Бардовци-Скопје. 64/8

1415. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Климент Охридски“ с. Пчиња, Куманово 64/8

1416. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Светозар Марковиќ“ с. Старо Нагори-
чане, Куманово........................................ 64/8

1417. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Маршал Тито“ с. Бајловце, Куманово. 64/9

1418. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Х. Карпош“ с. Младо Нагоричане, Ку-
маново...................................................... 64/9

1419. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Кирил и Методиј“-с. Орашец, Куманово 64/9

1420. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Браќа Рибар“с. Табановце, Куманово. 64/9

1421. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Вера Которка“ с. Клечовце, Куманово 64/9

1422. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Димитар Поп Ѓорѓиев-Беровски“ Ѓор-
че Петров.................................................. 64/10

1423. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Страшо Пинџур“- Ѓорче Петров.......... 64/10

1424. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
“Цар Самоил“ - Ресен............................. 64/10

1425. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на УСО 
“Коле Неделковски“-Велес.................... 64/10

1426. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
Гимназија “Никола Карев“ - Скопје...... 64/10

1427. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
“Георги Димитров“ - Скопје.................. 64/11

1428. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на 
ДСГУ “Здравко Цветковски“ - Скопје.. 64/11

1458. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина....... 66/13

1472. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈП “Македонски желез-
ници“ - Скопје......................................... 67/2

1473. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво Центар за информации -
Радио Струга............................................ 67/2

1474. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното радио-
дифузно претпријатие на локално ниво 
Центар за информации - Радио Струга. 67/2

1475. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Драмски-
от театар - Скопје.................................... 67/2

1476. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Домот 
на културата “Јане Сандански“ - Пехчево 67/2

1477. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за сто-
панисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија - Скопје. 67/3
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Рег. бр. Бр./стр.

1478. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈП “Македонски желез-
ници“ - Скопје......................................... 67/3

1479. Решение за определување претставни-
ци во Советот на Јавната научна уста-
нова Институт за сточарство - Скопје... 67/3

1480. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата “Јане Сандански“ -
Пехчево. .................................................. 67/3

1481. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “Јане Сандански“ - Пехчево....... 67/3

1482. Решение за разрешување од должноста 
државен секретар во Министерството 
за транспорт и врски..................... 67/3

1483. Решение за именување државен секретар 
во Министерството за транспорт и врски.. 67/4

1533. Решение за разрешување и именување 
членови на Националната меѓусектор-
ска комисија за ХИВ/СИДА................... 70/3

1534. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор  на Домот на културата “Наум 
Наумовски-Борче“ - Крушево................ 70/3

1535. Решение за разрешување и именување   
член на Управниот одбор  на Дирекци-
јата за слободни економски зони-Скопје 70/3

1536. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Народниот музеј - Струга....... 70/3

1537. Решение за разрешување од должноста вр-
шител на должноста директор на Народна-
та библиотека “Ванчо Прке“ - Виница......... 70/3

1538. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на младите - Штип....................... 70/4

1539. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Музејот на Тетовскиот крај-Тетово....... 70/4

1540. Решение за разрешување од должноста 
директор на Управата за безбедност и 
контраразузнавање...................... 70/4

1541. Решение за разрешување од должноста 
директор на ЈП за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Републи-
ка Македонија Скопје................... 70/4

1542. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на мла-
дите - Штип.............................................. 70/4

1543. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Музејот на Те-
товскиот крај - Тетово............................. 70/4

1544. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Народната биб-
лиотека “Ванчо Прке“-Виница.............. 70/4

1545. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Агенцијата на Републи-
ка Македонија за управување со средс-
тва -Скопје. ............................................. 70/5

1546. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво Радио Гостивар (РО Ра-
дио станица) - Гостивар......................... 70/5

1547. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Јавното радиодифузно 
претпријатие на локално ниво Радио Го-
стивар (РО Радио станица) - Гостивар ....... 70/5

1548. Решение за именување претседател и 
членови на Меѓуресорската државна 
комисија за борба против недозволено-
то производство, трговија и злоупотре-
ба на дрога.. ............................................ 70/5

1571. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Управата за 
безбедност и контраразузнавање........... 72/7

1589. Решение за давање согласност на Од-
луката за разрешување од должноста 
директор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија................... 73/2

Рег. бр. Бр./стр.

1590. Решение за разрешување и именување 
член на Одборот за акредитација на ви-
сокото образование............................. 73/3

1591. Решение за именување претседател и 
членови на Советот за развој и финан-
сирање на високото образование........... 73/3

1592. Решение за определување претставник 
во Советот на ЈНУ Институт за маке-
донска литература-Скопје...................... 73/3

1593. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавна-
та установа за деца детска градинка 
“Гоце Делчев“ - Пробиштип................... 73/3

1594. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Про-
биштип...................................................... 73/3

1595. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата “Иван Мазов Климе“ 
- Кавадарци....................................... 73/4

1596. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на култу-
рата “Иван Мазов Климе“ - Кавадарци.. 73/4

1597. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на На-
родната матична библиотека “Димитрија 
и Константин Миладиновци“-Струга...... 73/4

1598. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Народната ма-
тична библиотека “Димитрија и Кон-
стантин Миладиновци“-Струга............. 73/4

1599. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Цен-
тарот за култура “Трајко Прокопиев“ -
Куманово.................................................. 73/4

1600. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Центарот за кул-
тура “Трајко Прокопиев“ - Куманово....... 73/4

1601. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Ма-
тичната библиотека “Кочо Рацин“ - Те-
тово........................................ ..................... 73/4

1602. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Матичната 
библиотека “Кочо Рацин“ - Тетово........ 73/5

1603. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата “Иљо Антески-Смок“ 
- Тетово............................... ....................... 73/5

1604. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “Иљо Антески-Смок“ - Тетово.. 73/5

1605. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата “АСНОМ“ - Гости-
вар................................... .................... 73/5

1606. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “АСНОМ“ - Гостивар................. 73/5

1607. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата “Бели Мугри“ - Кочани 73/5

1608. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на кул-
турата “Бели Мугри“ - Кочани............... 73/5

1609. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Домот на културата “Димитар 
Беровски“ - Берово........................... 73/6

1610. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Музејот на Македонија - Ар-
хеолошки, Етнолошки и Историски -
Скопје....................................................... 73/6
Исправка ................. ................................ 77/324

1611. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Заводот за заштита на споме-
ниците на културата и Музеј - Охрид... 73/6
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1638. Решение за разрешување од должноста 
генерален секретар на Владата на Ре-
публика Македонија............................. 74/6

1639. Решение за именување генерален секре-
тар на Владата на Република Македонија 74/6

1640. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на ЈП за аеро-
дромски услуги “Македонија“ - Скопје... 74/6

1641. Решение за разрешување од должноста 
заменик на генералниот секретар на 
Владата на Република Македонија... 74/6

1642. Решение за разрешување од должноста 
директор на Дирекцијата за слободни 
економски зони - Скопје............. 74/6

1643. Решение за именување директор на 
Дирекцијата за слободни економски 
зони - Скопје.............................................. 74/7

1644. Решение за разрешување и именување 
член и заменик член на Комисијата за 
жалби по јавни набавки........................... 74/7

1645. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Кирил и Методиј“ Свети Николе......... 74/7

1646. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Гоце Делчев“ Свети Николе................. 74/7

1647. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Даме Груев“ с. Ерџелија, Свети Николе 74/7

1648. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Ацо Шопов“ с. Горобинци, Свети Николе 74/8

1649. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Методија Митевски - Брицо“ - Лозово 74/8

1650. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на На-
родната матична библиотека “Вук Ка-
раџиќ“ - Гостивар................................. 74/8

1651. Решение за именување вршител на  
должноста директор на Народната ма-
тична библиотека “Вук Караџиќ“ - Го-
стивар......................................................... 74/8

1677. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Заво-
дот за вработување на Република Ма-
кедонија - Скопје................. .................... 75/4

1716. Решение за разрешување и именување 
претседател и член на Економскиот совет. 78/1

1717. Решение за разрешување и именување 
членови на Правниот совет.................... 78/2

1718. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Координатив-
ното тело за реализирање на активности-
те кои што произлегуваат од Планот за 
подготовки и активности во Република 
Македонија околу одржувањето на 
Олимпијадата во Атина 2004 година........ 78/2

1719. Решение за разрешување од должноста 
директор на Државниот инспекторат за 
труд................. ................................ 78/2

1720. Решение за именување директор на 
Државниот инспекторат за труд............ 78/2

1721. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на ЈП 
“Стрежево“- Битола............................ 78/2

1722. Решение за разрешување и именување 
претседател и член на Комисијата за 
распределба на средства за купување 
на канцелариски мебел............................ 78/3

1723. Решение за разрешување од должноста 
директор на ЈП за водоснабдување 
“Студенчица“ - Скопје............................. 78/3

1724. Решение за именување директор на ЈП за 
водоснабдување “Студенчица“ - Скопје.... 78/3

1759. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор на Агенцијата за поддр-
шка на претприемништвото на Репуб-
лика Македонија....................................... 80/14 

Рег. бр. Бр./стр.

1760. Решение за давање согласност на Од-
луката за именување директор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија.. .................................................. 80/14

1761. Решение за разрешување од должноста 
директор на Управата за јавни прихо-
ди..... ................. .................................... 80/14

1762. Решение за именување директор на 
Управата за јавни приходи...................... 80/14

1763. Решение за именување директор на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Републи-
ка Македонија - Скопје............................ 80/15

1771. Решение за разрешување и именување 
член на Советот за македонски јазик.... 81/11

1772. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Дом за стари ли-
ца “Киро Крстески Платник“ - Прилеп.. 81/11

1773. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Завод за зашти-
та и рехабилитација - Бања Банско-
Струмица...................... .................... 81/11

1774. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Берово 81/11

1775. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Гевгелија.... 81/11

1776. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Крива 
Паланка................. ................. ................. 81/12

1777. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Кочани 81/12

1778. Решение за разрешување и именување 
член на Комисијата за давање мислење 
за одобрување на средства од Програма-
та за неповратно учество во финансира-
њето на инвестициони проекти од сто-
панската и нестопанската инфраструкту-
ра и за учество во трајниот влог во фи-
нансирањето на одделни инвестициони 
проекти од стопанството........................... 81/12

1779. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Гоце Делчев“ - Скопје............................ 81/12

1780. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Цветан Димов“ - Скопје......................... 81/12

1781. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Димитар Миладинов“ - Скопје............. 81/13

1782. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“11 Октомври“ - Скопје........................... 81/13

1783. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Св. Кирил и Методиј“ - Скопје............ 81/13

1784. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Кочо Рацин“ - Скопје.............................. 81/13

1785. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Јане Сандански“ - Скопје. ..................... 81/13

1786. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Коле Неделковски“ - Скопје.................. 81/14

1787. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
“Јохан Хајнрих Песталоци“ - Скопје..... 81/14

1788. Решение за разрешување од должноста 
член на Одборот за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на ЈП 
“Македонски железници“ - Скопје.. 81/14

1789. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Музејот на 
Македонија- Археолошки, Етнолошки и 
Историски - Скопје од редот на вработените 81/14



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-РЕГИСТАРЗА2003 Страна33

Рег. бр. Бр./стр.

1790. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Домот на кул-
турата “Лазар Софијанов“ - Кратово....... 81/14

1791. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Домот на културата “Крсте 
Мисирков“-Свети Николе....................... 81/15

1792. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Народниот музеј - Куманово.. 81/15

1793. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Матичната библиотека “Гоце 
Делчев“ - Гевгелија................. ................. 81/15

1794. Решение за разрешување и именување пре-
тседател и членови на Управниот одбор на 
Музејот на град Неготино - Неготино............. 81/15

1795. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Природо-
научниот музеј на Македонија -Скопје. 81/16

1796. Решение за разрешување и именување 
претседател на Управниот одбор на За-
водот за заштита на спомениците на 
културата, природните реткости и музеј 
- Битола.................... .................................. 81/16

1797. Решение за разрешување и именување 
претседател и член на Управниот од-
бор на Уметничката галерија - Скопје.. 81/16

1824. Решение за именување координатори 
за прашања на исчезнатите и киднапи-
раните лица за време на кризата во 
2001 година... ................. .......................... 83/47

1851. Решение за разрешување од должноста 
претседател и член на Управниот од-
бор на Народниот музеј - Гевгелија... 84/32

1852. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот 
одбор на Матичната библиотека “Ванчо 
Прке“- Виница................. ........................ 84/32

1853. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Ра-
ботничкиот универзитет “Киро Донев“ 
- Радовиш................. ......................... 84/32

1854. Решение за именување заменик на ге-
нералниот секретар на Владата на Ре-
публика Македонија................................. 84/32

1855. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Работничкиот 
универзитет “Киро Донев“ - Радовиш... 84/32

783. Правилник за нормативите и стандар-
дите за основање на високообразовни 
установи за вршење на високообразов-
на дејност...... ................. .......................... 33/10

389. Упатство за начинот на евидентирање 
и чување на подароци добиени од прет-
ставници на странска држава, орган, ор-
ганизација или институција на странска 
држава, меѓународна организација или 
странски државјанин................................. 14/5

572. Макроекономска политика на Репуб-
лика Македонија за 2003 година........... 21/431

1825. Макроекономска политика на Репуб-
лика Македонија за 2004 година........... 83/48

1826. Девизна политика и проекција на пла-
тен биланс на Република Македонија 
за 2004 година................. ................. 83/64

388. Програма за основни геолошки истра-
жувања за 2003 година............................. 14/4

681. Програма за општа туристичка пропа-
ганда и информативна дејност на Ре-
публика Македонија за 2003 година...... 29/11

720. Програма за остварување и развој на 
заштитата на децата за 2003 година...... 30/8

782. Програма за проширена репродукција 
на шумите за 2003 година....................... 33/8

844. Програма за користење на средствата 
од надоместокот, што го плаќаат де-
ловните субјекти при увоз и извоз на 
производи, стоки и услуги...................... 36/7

Рег. бр. Бр./стр.

955. Програма за користење на средствата 
за здравствена заштита на животните 
во 2003 година................. ......................... 39/12

1022. Програма за здравствена заштита на 
растенијата од болести и штетници во 
2003 година................. .............................. 42/13

1023. Програма за изработка на просторни 
планови во Република Македонија во 
2003 година................. .............................. 42/14

1049. Програма за обезбедување на трошо-
ците за болните кои се третираат со ди-
јализа, за обезбедување на лекови за 
трансплантирани болни и за обезбеду-
вање на цитостатици, инсулин, хормон 
за раст и лекување на болни од хемо-
филија во Република Македонија за 
2003 година................. .............................. 45/3

1050. Програма за заштита на населението 
од СИДА во Република Македонија за 
2003 година............ ................. ................. 45/5

1051. Програма за здравствена заштита на 
лица со душевни растројства и болести 
на зависности во Република Македони-
ја за 2003 година.................. ............... 45/8

1052. Програма за испитување на појавата, 
спречувањето и сузбивањето на бруце-
лозата кај луѓето во Република Маке-
донија за 2003 година..... ......................... 45/9

1053. Програма за превентивни мерки за 
спречување на туберколозата кај насе-
лението во Република Македонија за 
2003 година........... ................. ................. 45/10

1054. Програма за систематски прегледи на 
учениците и студентите во Република 
Македонија за 2003 година..................... 45/12

1055. Програма за активна здравствена за-
штита на мајките и децата во Републи-
ка Македонија за 2003 година................. 45/14

1056. Програма за организирање и унапре-
дување на крводарителството во Ре-
публика Македонија за 2003 година...... 45/17

1057. Програма за здравствена заштита на 
одредени групи на население и оддел-
ни заболувања на граѓани кои не се 
здравствено осигурени............. .............. 45/19

1058. Програма за задолжителна имуниза-
ција на населението во Република Ма-
кедонија за 2003 година........................... 45/21

1059. Програма за превентивна здравствена 
заштита во Република Македонија за 
2003 година ................. ............................. 45/24

1071. Програма за поттикнување на развојот 
на земјоделството во 2003 година.... 46/3

1072. Програма за поддршка на претприем-
ништвото и привлекување на странски 
директни инвестиции............................... 46/5

1117. Програма за изработка на урбанистич-
ки планови во Република Македонија 
во 2003 година................. ......................... 48/8

1118. Програма на Агенцијата за иселениш-
тво за 2003  година - Издавачка дејност 48/9

1521. Програма за статистички истражувања 
за периодот 2003-2007 година......... 69/1

1549. Програма за изградба и одржување на 
станови сопственост на Република Ма-
кедонија за 2003 година........................... 70/6

1798. Програма за именување и дополнување 
на Програмата за премер, катастар и за-
пишување на правата на недвижностите 
во 2003 година... ................. ...................... 81/16

823. Годишна програма за изградба, ре-
конструкција, одржување и заштита на 
магистралните и регионалните пати-
шта во Република Македонија за 2003 
година........... ................. ........................... 35/3

845. Годишна програма за премер, ката-
стар и запишување на правата на нед-
вижностите во 2003 година..................... 36/11



Страна34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-РЕГИСТАРЗА2003

Рег. бр. Бр./стр.

390. Лиценца за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб 
издадена на “Лотарија на Македонија“ -
АД - Скопје под Дов. бр. 23-2196/3 од 
25.05.1998 година................. .................... 14/6

391. Лиценца за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб 
издадена на ПТП “Фламинго“ експорт-
импорт - Д.О.О. - Скопје под Дов. бр. 
23-2196/2 од 25.05.1998 година.............. 14/6

620. Лиценца за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во играчница из-
дадена на „Лотарија на Македонија“ -
АД - Скопје, под дов.бр. 23-6630/1 од 
20.11.2001 година..... ................. ................. 25/28

644. Лиценца за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб 
издадена на Друштвото за трговија и 
услуги “Фламинго“ Електро унион и 
др. експорт-импорт ДОО Скопје, под 
дов. бр. 23-6969/2 од 04.12.2001 година 28/16

721. Лиценца за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во играчница 30/11

1040. Лиценца за изменување на Лиценцата 
за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во играчница-казино из-
дадена на ТД “Лаки 7“ Рафет, Киро и 
др. ДОО експорт-импорт Скопје под 
Дов. бр. 23-58/17 од 28.09.1998 година. 44/2

1119. Лиценца за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб 48/11

1252. Лиценца за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб 54/4

1743. Лиценца за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб 79/4

1652. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/4 од 25.05.1998 година издадена 
на “Македонија турист“-АД-Скопје за 
постојано приредување на посебни 
игри на среќа во автомат клуб што се 
наоѓа во хотел “Турист“ - Скопје........... 74/8

1653. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/4 од 25.05.1998 година издадена 
на “Македонија турист“-АД-Скопје за 
постојано приредување на посебни 
игри на среќа во автомат клуб што се 
наоѓа во хотел “Гранд“ - Скопје............ 74/8

1654. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/4 од 25.05.1998 година издадена на 
“Македонија турист“-АД-Скопје за посто-
јано приредување на посебни игри на сре-
ќа во автомат клуб што се наоѓа во хотел 
“Бристол“ - Скопје........ ........................ 74/9

1655. Изменување на лиценца за постојано 
приредување на посебна игра на среќа -
“Обложување на спортски натпревари“ 
издадена на Акционерското друштво за 
приредување игри на среќа и за забавни 
игри “Лотарија на Македонија“ Скопје 
под бр. 23-5266/1 од 11.09.2001 година.... 74/9

192. Деловник за изменување на Деловникот за 
работа на Владата на Република Македонија 9/7

1096. Деловник за изменување и дополнува-
ње на Деловникот за работа на Владата 
на Република Македонија........................ 47/4

1429. Деловник за изменување и дополнува-
ње на Деловникот за работа на Владата 
на Република Македонија........................ 64/11

1484. Деловник за изменување и дополнува-
ње на Деловникот за работа на Владата 
на Република Македонија........................ 67/4

KOМИСИЈА ЗА ХАРТИИ 
ОД ВРЕДНОСТ

146. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност..... 4/15

147. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност............................................................. 4/15

Рег. бр. Бр./стр.

148. Упатство за содржина на месечниот 
извештај за работењето на Централен 
депозитар за хартии од вредност кој се 
доставува до Комисијата за хартии од 
вредност........ ................. .......................... 4/16

149. Упатство за содржина на месечниот 
извештај за работењето на Берза на 
долгорочни хартии од вредност кој се 
доставува до Комисијата за хартии од 
вредност..................................................... 4/16

170. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност..................................................... 5/23

181. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност..................................................... 8/2

227. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност .................................................... 10/1

392. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност..................................................... 14/6

393. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност..................................................... 14/6

441. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност..................................................... 15/9

442. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност .................................................... 15/10

486. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност..................................................... 16/10

646. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност..................................................... 28/17

647. Решение за давање согласност за про-
должување на рокот за реализација на 
шестата емисија на акции....................... 28/17

648. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност..................................................... 28/17

683. Делумно решение од Комисијата за 
хартии од вредност................................... 29/12

722. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност..... 30/11

723. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност............................................................. 30/11

736. Дополнително решение на Комисија-
та за хартии од вредност........................ 31/11

911. Одлука на Комисијата за хартии од 
вредност...................................................... 38/11

912. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност..... 38/12

913. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност..... 38/12

914. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност..... 38/12

915. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност..... 38/13

916. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 38/13

917. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 38/13

960. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 39/18

961. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 39/19

996. Одлука на Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 41/20

1122. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност 48/14

1123. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност 48/14

1124. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност 48/14

1125. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 48/14

1126. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 48/14

1127. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 48/15

1128. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 48/15

1129. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 48/15
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Рег. бр. Бр./стр.

1183. Решениеза давање одобрение за изда-
вање долгорочни хартииод вредност..... 50/31

1363. Решение од Комисијата за хартии од вред-
ност............................................................ 61/369

1364. Решение од Комисијата за хартии од вред-
ност........................................................... 61/369

1365. Правилник за измена на Правилникот 
за добивање одобрение за издавање и 
воведување на странски хартии од вред-
ност во Република Македонија............... 61/369

1460. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност..... 66/15

1509. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност..... 68/8

1510. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност...... 68/8

1511. Решение за давање согласност за про-
должување на рокот за реализација на 
емисија на акции..................................... 68/8

1512. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 68/9

1613. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 73/7

1657. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 74/9

1658. Решение за давање согласност за про-
должување на рокот за реализација на 
дванаесеттата емисија на акции............ 74/9

1659. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 74/10

1708. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 77/321

1709. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 77/321

1885. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 85/256

1886. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 85/256

1887. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 85/257

1888. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 85/257

1889. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 85/257

1890. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 85/257

1891. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 85/258

1892. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 85/258

1893. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 85/258

МИНИСТЕРСТВО  ЗА  ОДБРАНА
171. Правилник за начинот на извршување 

на дисциплинската мерка војничка изо-
лација........................................................ 5/23

443. Правилник за поблиски критериуми 
за доделување на парична награда на 
воени и цивилни лица на служба во 
Армијата на Република Македонија...... 15/10

487. Правилник за времето на траење на 
униформата и нејзините делови на вое-
ните лица на служба во Армијата на 
Република Македонија........................... 16/10

488. Правилник за Образецот на воената 
легитимација............................................ 16/11

625. Упатство за начинот и постапката за 
утврдување на материјалната одговор-
ност на воените лица на служба во 
Армијата на Република Македонија...... 27/12

784. Упатство за начинот на спроведување 
на постапката за утврдување на дис-
циплинска одговорност на воените и 
цивилните лица на служба во Армијата 
на Република Македонија....................... 33/12

911. Одлука на Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 38/11

Рег. бр. Бр./стр.

912. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 38/12

913. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 38/12

914. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 38/12

915. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност...... .................................................... 38/13

916. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 38/13

917. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 38/13

986. Правилник за остварување на работи-
те на разузнавањето, контраразузнава-
њето и спречувањето и откривањето на 
кривични дела во одбраната................... 40/24

987. Правилник за утврдување на посебни-
те специјалности од особено значење за 
Армијата на Република Македонија, ра-
ботните места (должностите) и висина-
та на износот на додатокот на платата.... 40/25

1294. Правилник за спроведување на кон-
тролни здравствени прегледи на про-
фесионалните војници и воените старе-
шини на служба во Армијата на Репуб-
лика Македонија............................... 57/4 

1557. Правилник за начинот на унапредува-
ње на офицери и подофицери во непо-
средно повисок чин во Армијата на Ре-
публика Македонија............................... 71/5

1612. Упатство за начинот и постапката за 
докуп на стаж........................................... 73/6

1744. Правилник за начинот на работење на 
воено-лекарската комисија.................... 79/5

1745. Правилник за изменување на Правил-
никот за утврдување на посебните спе-
цијалности од особено значење за Ар-
мијата на Република Македонија, ра-
ботните места (должностите) и висина-
та на износот на додатокот на платата. 79/6

1746. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на служење на во-
ениот рок во Армијата на Република 
Македонија без оружје, односно во ци-
вилна служба........................................... 79/6

1747. Правилник за службено оценување на 
офицери, подофицери и професионал-
ни војници на служба во Армијата на 
Република Македонија............................ 79/6

1748. Правилник за мерилата за оценување 
на посебната здравствена и физичка 
способност за служба во Армијата на 
Република Македонија............................ 79/10

1808. Правилник за одржување и проверка 
на физичката способност за служба во 
Армијата на Република Македонија на 
професионалните војници и воените 
старешини. .............................................. 82/2

МИНИСТЕРСТВО  ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

444. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за вршење на ра-
ботите на Министерството за внатреш-
ни работи....... .......................................... 15/11

805. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на чу-
вање и заштита на документи, изве-
штаи, податоци и други акти во Мини-
стерството за внатрешни работи што со 
закон, друг пропис или одлука на надле-
жен орган се означени како државна, 
воена или службена тајна......................... 34/5

1180. Решение за именување Матична комисија 50/30
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Рег. бр. Бр./стр.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1431. Правилник за изменување на Правил-

никот за утврдување на критериумите за 
определување на бројот на припадници-
те на судската полиција во судовите......... 64/11

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

222. Упатство за изменување на Упатството 
за начинот на евидентирање и распоре-
дување на јавните приходи....................... 9/14

516. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за спроведување 
на Законот за акцизите............................. 19/12

517. Упатство за дополнување на Упат-
ството за начинот на евидентирање и 
распоредување на јавните приходи....... 19/12

604. Дозвола за вршење на дејност лизинг.. 24/38
649. Правилник за сметководството за бу-

џетите и буџетските корисници............. 28/17
652. Упатство за изменување на Упатство-

то за начинот на користење на обврз-
ниците издадени од Република Маке-
донија по основ на депонираните де-
визни влогови на граѓаните.................... 28/25

653. Упатство за изменува и дополнување на 
Упатството за начинот на евидентирање 
и распоредување на јавните приходи........ 28/25

687. Правилник за формата и содржината 
на пријавата за регистрација за данокот 
на додадена вредност........................ 29/13

688. Правилник за формата и содржината 
на даночната пријава на данокот на до-
дадена вредност......................................... 29/15

689. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за спроведување 
на Законот за данокот на додадена 
вредност...................................................... 29/17

755. Упатство за изменување на Упатство-
то за начинот на евидентирање и рас-
поредување на јавните приходи............ 32/6

908. Правилник за формата и содржината 
на службената легитимација и формата 
на значката на финансиската полиција. 38/9

1024. Правилник за сметководството за не-
профитните организации. ....................... 42/14

1060. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за класификација 
на приходите..... ................................... 45/35

1061. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за класификација 
на расходите...... ................................... 45/37

1097. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за висината на 
надоместокот за царински услуги......... 47/8

1120. Правилник за начинот и роковите за вр-
шење на попис и усогласување на сме-
тководствената со фактичката состојба... 48/11

1182. Упатство за дополнување на Упат-
ството за начинот на евидентирање и 
распоредување на јавните приходи....... 50/31

1253. Правилник за дополнување на Правил-
никот за спроведување на Законот за ак-
цизите........ ....................... ......................... 54/4

1254. Правилник за изменување на Правил-
никот за начинот на пресметување и 
уплатување на данокот на добивка и 
спречување на двојното ослободување 
или двојното оданочување...................... 54/4

1255. Правилник за спроведување на ослобо-
дувањето од царина и други давачки, 
акциза и данок на додадена вредност 
(ДДВ), при увоз на добра-стоки и за 
обезбедување на средства за плаќање на 
акциза и ДДВ за прометот на добра и 
услуги во земјата, потребни за реализи-
рање на проекти финансирани со парич-
ни средства на странски донатори.......... 54/14
Исправка.......................... ....................... 58/5

Рег. бр. Бр./стр.

1271. Упатство за начинот на извршување 
на налозите по решенија за присилна 
наплата кои ја задолжуваат трезорската 
сметка, односно сметката на должни-
кот која се наоѓа во рамките на трезор-
ската сметка..... ................................... 55/5

1272. Упатство за водење на евиденција на 
преземените обврски на корисниците и 
единките корисници на средства од Бу-
џетот на Република Македонија.............. 55/6

1284. Правилник за изменување на Правил-
никот за начинот на пресметување и 
уплатување на данокот на добивка и 
спречување на двојното ослободување 
или двојното оданочување...................... 56/3

1353. Правилник за формата, содржината и 
начинот на издавање на службената ле-
гитимација на царинските службеници.. 60/21

1354. Правилник за службена облека, ознаки 
на чиновите и начинот на нејзиното до-
делување и користење на царинските 
службеници................................................ 60/22

1430. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за условите за 
спроведување на стручниот испит за 
добивање дозвола за работа како овла-
стен актуар................................................. 64/11

1444. Дозвола за вршење на дејност лизинг.. 65/4
1508. Правилник за изменување и дополну-

вање на Правилникот за видовите на 
царински обележја и начинот на нивна 
употреба.. ....................... .......................... 68/8

1572. Правилник за начинот на вршење на 
работите на внатрешната ревизија........ 72/7

1573. Правилник за начинот на пријавува-
њето, уписот на вложувањето, како и 
содржината, формата и начинот на во-
дење на Регистарот на вложувања во 
недвижности на нерезиденти во Репуб-
лика Македонија....................................... 72/13

1574. Правилник за начинот на пријавување-
то, уписот на вложувањето, како и содр-
жината, формата и начинот на водење 
на Регистарот на вложувања во недвиж-
ности на резиденти во странство...... 72/16

1750. Правилник за содржината на одделни-
те сметки во сметковниот план за буџе-
тите....................... .............................. 79/33

1751. Правилник за содржината на одделни-
те сметки во сметковниот план за бу-
џетските корисници.................................. 79/40

1752. Правилник за сметковниот план за бу-
џетите  и буџетските корисници........ 79/50

1753. Правилник за обликот и содржината 
на билансот на состојбата и билансот 
на приходите и расходите за буџетите 
и буџетските корисници.......................... 79/56
Објава за износот на личното даночно 
ослободување за 2004 година................. 81/43

1827. Дозвола за вршење на финансиски ли-
зинг....................... .................................. 83/68

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ЕКОНОМИЈА

Исправка на Листата за увоз на произ-
води во Република Македонија со по-
текло од Република Бугарија што се 
предмет на концесии за 2003 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 97/2002)... 10/8
Исправка на Листата на царински кво-
ти на стоки кои се увезуваат од Репуб-
лика Турција во Република Македонија 
во 2003 година („Службен весник на 
РМ“ бр. 97/2002).. ..................................... 10/8

491. Листа на стоки на царински квоти по по-
текло од заедницата на Србија и Црна 
Гора кои се на квантитативно ограничу-
вање при увоз во Република Македонија 
за прво полугодие од 2003 година............. 16/13
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492. Листа на стоки на царински квоти кои се 
увезуваат од Република Словенија во Ре-
публика Македонија во прво полугодие од 
2003 година (Прилог 2 кон Протокол 2)...... 16/14

581. Правилник за образецот, формата, со-
држината и начинот на издавање и од-
земање на легитимацијата на Државни-
от пазарен инспектор................................ 22/12

651. Правилник за формата и содржината 
на лиценцата за вршење на туристичка 
дејност, како и формата, содржината и 
начинот на водење на регистарот за из-
дадените лиценци...................................... 28/23

803. Правилник за формата и содржината на 
легитимацијата на пазарниот извршител..... 34/4

804. Правилник за содржината и формата на 
жигот на Државниот пазарен инспекторат 34/5

807. Листа на стоки за кои се определени 
царински квоти кои се распределуваат 
по пат на аукција....................................... 34/6

994. Листи на стоки на царински квоти изда-
дени од Министерството за економија за 
второто полугодие од 2003 година............ 41/14

1328. Листа за изменување на Листата на сто-
ки за кои се определени царински квоти 
кои се распределуваат по пат на аукција. 59/7

1329. Листа за дополнување на Листата на сто-
ки на царински квоти по потекло од Заед-
ницата на Србија и Црна Гора кои се на 
квантитативно ограничување при увозот 
во Република Македонија за второ полу-
годие од 2003 година. ................................ 59/8

1330. Листа на стоки на царински квоти по 
Договор за пристапување на Република 
Македонија во СТО............................. 59/8

1575. Правилник за квалитетот на течните горива 72/18
1678. Правилник за изменување на Правил-

никот за квалитетот на освежителните 
безалкохолни пијачки............................... 75/4

1749. Листа за изменување на Листата за 
увоз во Република Македонија на зем-
јоделски стоки со потекло од Републи-
ка Хрватска без царина и царински да-
вачки во рамки на квоти и со 50% на-
малена царина и царински давачки за 
надминати количини за второ полуго-
дие од 2003 година................................... 79/33

1856. Листа на стоки со потекло од Заедни-
цата за увоз во Република Македонија 
во првото полугодие од 2004 година 
(без царини во рамки на квоти).............. 84/33

1857. Листа на стоки за кои се определени 
царински квоти кои се распределуваат 
по пат на аукција за 2004 година........... 84/43

1884. Правилник за изменување на Правил-
никот за квалитетот на течните горива. 85/256

МИНИСТЕРСТВО  ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 

И ВОДОСТОПАНСТВО
150. Наредба за измена и дополнување на 

Наредбата за ограничување или забра-
на на увоз во Република Македонија на 
животни, производи, суровини и отпа-
доци од животинско потекло заради 
спречување на внесување на трансми-
сивните спонгиоформни енцефалопа-
тии (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 98/2002)....................... 4/17

151. Наредба за престанување на важноста 
на Наредбата за вршење на дезинфек-
ција на моторните возила на гранични-
те премини при влегување во Републи-
ка Македонија.. ......................................... 4/17

379. Наредба за преземање мерки за зашти-
та на животните од заразни болести и 
рокови за спроведување на наредените 
мерки во 2003 година............................... 13/11

394. Листа на нови одобрени сорти на 
странски земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................. 14/6

Рег. бр. Бр./стр.

489. Наредба за забрана на увоз во Републи-
ка Македонија и транзит преку терито-
ријата на Република Македонија на жи-
ви домашни и диви птици, семе за ве-
штачко осеменување, јајца за инкубаци-
ја, свежо месо и производи по потекло 
од домашни и диви птици од Холандија 16/12

490. Листа на нови одобрени сорти на 
странски земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................. 16/12

518. Наредба за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија и транзит преку тери-
торијата на Република Македонија на 
живи домашни и диви чапункари, семе
за вештачко осеменување, јајни клетки 
и ембриони, свежо и замрзнато месо, 
производи, суровини и отпадоци по по-
текло од домашни и диви чапункари 19/12

580. Решение за количествата на суров тутун во 
лист што ќе се произведуваат во 2003 година 22/12

684. Наредба за ловостој на сите видови ри-
би на Дојранското Езеро..................... 29/12

756. Наредба за ловостој на сите видови ри-
би на Преспанското Езеро.................. 32/7

757. Решение за изменување на Решението 
за утврдување на видот на штетниот 
дивеч и висината на паричната награда 32/7

806. Наредба за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија и транзит преку тери-
торијата на Република Македонија на 
живи домашни и диви птици, семе за 
вештачко осеменување, јајца за инку-
бација, свежо месо и производи по по-
текло од домашни и диви птици од СР 
Германија и Белгија... .............................. 34/5

824. Список на готови лекови за употреба во 
ветеринарната медицина за кој е дадено 
одобрение за ставање во промет во 
период од 1.04.1998 до 1.04.2003............... 35/5

1026. Листа на нови одобрени сорти на 
странски земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................. 42/20

1027. Листа на нови признати сорти на до-
машни земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија ................................ 42/21

1098. Наредба за изменување и дополнување 
на Наредбата за забрана на увоз во Ре-
публика Македонија и транзит преку те-
риторијата на Република Македонија на 
живи домашни и диви чапункари, семе 
за вештачко осеменување, јајни клетки 
и ембриони, свежо и замрзнато месо, 
производи, суровини и отпадоци по по-
текло од домашни и диви чапункари.. 47/9

1099. Листа на нови одобрени сорти на 
странски земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................. 47/10

1282. Наредба за престанок на важење на На-
редбата за забрана на увоз во Република 
Македонија на живи домашни и диви ча-
пункари, семе за вештачко осеменување,  
јајни  клетки и  ембриони  и  патолошки  
материјал и биолошки производи по по-
текло од  домашни и диви чапункари......... 56/3
Исправка ................... ............................... 60/26

1283. Наредба за престанок на важење на На-
редбата за забрана на увоз во Република 
Македонија и транзит преку територија-
та на Република Македонија на живи 
домашни и диви птици, семе за вештач-
ко осеменување, јајца за инкубација, 
свежо месо и производи по потекло од 
домашни и диви птици од СР Германија 
и Белгија и Наредбата за забрана на 
увоз во Република Македонија и тран-
зит преку територијата на РМ на живи 
домашни и диви птици, семе за вештач-
ко осеменување, јајца за инкубација, 
свежо месо и производи по потекло од 
домашни и диви птици од Холандија..... 56/3
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1295. Решение за дополнување на Решение-
то за определување на производните 
региони и реони за типовите на суров 
тутун во лист кои се одгледуваат на 
овие региони односно реони.................. 57/5

1445. Наредба за изменување на Наредбата 
за забрана на увоз во Република Маке-
донија и транзит преку територијата на 
Република Македонија на живи до-
машни и диви чапункари, семе за ве-
штачко осеменување, јајни клетки и 
ембриони, свежо и замрзнато месо, 
производи, суровини и отпадоци по по-
текло од домашни и диви чапункари 65/5

1799. Наредба за определување на карантин-
ски надзор при увоз на саден материјал 
на повеќегодишни растенија.................. 81/17

1800. Листа на нови одобрени сорти на 
странски земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија..... ........................... 81/20

МИНИСТЕРСТВО  ЗА ЗДРАВСТВО

70. Список на правни лица кои добиле или 
ја обновиле дозволата за промет на го-
лемо со лекови, помошни лековити 
средства и медицински помагала зак-
лучно со 25.12.2002................................... 2/2

73. Список на готови лекови за кои е 
дадено одобрение за ставање во промет 
во периодот од 01.06.2002 до 
31.12.2002 ....................... ......................... 3/2

152. Список на помошни лековити средства 
за кои е дадено одобрение за ставање 
во промет во периодот од 01.01.2002 
до 31.12.2002 година............ 4/17

173. Список на медицински помагала за 
кои е дадено одобрение за ставање во 
промет во периодот од 01.01.2002 до 
31.12.2002 година...................................... 6/1

221. Решение за утврдување на листа на 
отрови распоредени во групи на отров-
ност во периодот од 01.01.2003 до 
31.12.2002 година...................................... 9/14

260. Список на правни лица кои добиле или 
ја обновиле дозволата за промет на го-
лемо со лекови, помошни лековити 
средства и медицински помагала зак-
лучно со 10.02.2003 година ..................... 11/7

395. Список на готови лекови на кои им е уки-
нато одобрението за ставање во промет.... 14/8

1695. Правилник за мерките за заштита од 
внесување и за сузбивање на колера, 
чума, вирусни хеморагични трески, 
жолта треска и маларија......................... 76/4

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕИ НАУКА

Исправка на Одлуката за признавање 
странска високообразовна квалификација 
(„Службен весник на РМ“ бр. 86/2002) 2/3

71. Календар за изменување на Календа-
рот за организација и работа на основ-
ните училишта во учебната 2002/2003 
година......... ....................... ....................... 3/1 

72. Календар за изменување на Календа-
рот за организација на учебната 
2002/2003 година во јавните средни 
училишта................... ............................... 3/1

625. Упатство за начинот и постапката за 
утврдување на материјалната одговор-
ност на воените лица на служба во Ар-
мијата на Република Македонија........... 27/12

846. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за начинот на водење-
то, формата и содржината на педагошката 
евиденција и документација во основното 
училиште....................... ............................. 36/17

Рег. бр. Бр./стр.

847. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за начинот на водење-
то, формата и содржината на педагошката 
евиденција и документација во средните 
училишта.. ....................... .......................... 36/20
Исправка....................... .......................... 37/16

958. Календар за организација на учебната 
2003/2004 година во јавните средни 
училишта....................... ............................ 39/17

959. Календар за организација и работа на 
основните училишта во учебната 
2003/2004 година....................................... 39/18

997. Програма за полагање стручен испит 
за туристички водич................................. 41/20

998. Програма за полагање стручен испит 
за туристички придружник..................... 41/21

1025. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот и по-
стапката за прием и сместување на сту-
дентите во државните студентски до-
мови во Република Македонија............. 42/19

1296. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Албански јазик за VIII од-
деление....................... ................................ 57/5

1297. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Информатика за VIII одде-
ление....................... .................................... 57/5

1298. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Информатика за VIII одде-
ление....................... .................................... 57/5 

1299. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Техничко образование за 
VIII одделение........................................... 57/5

1300. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Техничко образование за 
VIII одделение........................................... 57/5 

1301. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Географија за VIII одделение 57/6

1302. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Географија за VIII одделение 57/6 

1303. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Македонски јазик за пара-
лелките со настава на македонски на-
ставен јазик за VIII одделение............... 57/6

1304. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Македонски јазик за пара-
лелките со настава на македонски на-
ставен јазик за VIII одделение............... 57/6 

1305. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Македонски јазик за пара-
лелките со настава на албански и тур-
ски наставен јазик за VIII одделение..... 57/6

1306. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Албански јазик за паралел-
ките со настава на албански наставен 
јазик за VIII одделение............................. 57/7

1307. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Албански јазик за паралел-
ките со настава на албански наставен 
јазик за VIII одделение............................ 57/7

1308. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Турски јазик за паралелки-
те со настава на турски наставен јазик 
за VIII одделение...................................... 57/7

МИНИСТЕРСТВО  ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

69. Правилник за определување на виси-
ната на правото на еднократна парична 
помош....................... .................................. 2/2
Објава за стапката на трошоците на жи-
вот за месец декември 2002 година во 
однос на месец ноември 2002 година. 2/31
Објава за просечната месечна нето пла-
та по работник за месец декември 2002 
година....................... .................................. 2/31
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец јануари 
2003 година....................... ........................ 8/23
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Објава за стапката на трошоците на жи-
вот за месец јануари 2003 година во од-
нос на месец декември 2002 година.... 10/52
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец февруари 
2003 година........ ........................................ 13/19
Објава за стапката на трошоците на 
живот за месец февруари 2003 година.. 16/31
Објава за просечната месечна нето плата 
по работник за месец март 2003 година..... 24/63
Објава за трошоците за живот за месец 
март 2003 година................................ 24/64

650. Правилник за начинот на постапува-
њето на работодавците, органите и 
службите во примената на Законот за 
поттикнување на вработувањето........... 28/22

754. Правилник за начинот за остварува-
ње, критериумите за утврдување на ви-
сината и висината на износ на правото 
на паричен надоместок за помош и не-
га од друго лице........................................ 32/6
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец април 2003 
година... ....................... ............................. 32/51
Објава за стапката на трошоците на 
живот за месец април 2003 година во 
однос на месец март 2003 година.......... 32/52
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец мај 2003 
година..................... ................................... 37/31
Објава за стапката на трошоците на 
живот за месец мај 2003 година............. 38/40

956. Правилник за условите, критериумите 
и начинот за остварување на правата за 
заштита на децата...................................... 39/14
Објава за просечната месечна нето плата 
по работник за месец јуни 2003 година ..... 44/7
Oбјава за стапката на трошоците на 
живот за месец јуни 2003 година во 
однос на месец мај 2003 година............. 47/48
Oбјава за просечната месечна нето плата 
по работник за месец јули 2003 година...... 51/63

1227. Решение за давање согласност за изме-
ни и дополнување на Статутот на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална ра-
бота - Гевгелија.......................................... 52/3

1228. Решение за давање согласност за изме-
ни и дополнување на Статутот на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална ра-
бота - Битола....................... ....................... 52/3

1229. Решение за давање согласност за изме-
ни и дополнување на Статутот на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална ра-
бота - Пробиштип...................................... 52/3
Објава за стапката на трошоците на 
живот за месец јули 2003 година во од-
нос на месец јуни 2003 година............... 54/36
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец август 2003 
година.......... ..................................... 56/31

1293. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за определување 
на висината на правото на еднократна 
парична помош.......................................... 57/4
Објава за стапката на трошоците на 
живот за месец август 2003 година во 
однос на месец  јули 2003 година.......... 57/40
Објава за просечната месечна нето плата 
по работник за месец септември 2003 го-
дина... ....................... .............................. 64/61
Објава за стапката на трошоците на 
живот за месец септември 2003 година, 
во однос на месец август 2003 година.. 65/51

1459. Правилник за утврдување на цените на 
услугите што ги дава јавната установа 
за деца-детска градинка и износот на 
надоместокот на трошоците за престој 
во установа за деца што паѓа на товар на 
родителите............................................. 66/15
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1558. Правилник за условите што треба да 
ги исполнуваат правните лица за доби-
вање овластување за вршење определе-
ни работи од областа на заштитата при 
работа...... ....................... ........................... 71/6
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец октомври 
2003 година....................... ........................ 71/31
Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец 
октомври 2003 година.............................. 71/32

1656. Правилникза изменување на Правил-
никот за работа на лекарските комисии 
кои учествуваат во постапката за оства-
рување на правата според Законот за 
правата на воените инвалиди, на члено-
вите на нивните семејства и на членовите 
на семејствата на паднатите борци....... 74/9
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец ноември 
2003 година....................... ........................ 76/30
Објава за стапката на трошоците на жи-
вот за месец ноември 2003 година, во 
однос на месец октомври 2003 година..... 78/23
Објава за просечната месечна нето плата 
по работник за месец декември 2003 
година.. ....................... ............................... 85/287

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
957. Решение за привремена дозвола за ко-

лективно остварување за кабловско ре-
емитување на авторски дела................... 39/17

1121. Решение за привремена дозвола............ 48/13

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ 
И ВРСКИ

993. Правилник за испитување на загрозу-
вањето на безбедноста на воздухопло-
вите......... ....................... ........................... 41/1

1181. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за стандарди и 
нормативи за уредување на просторот.. 50/30

1754. Правилник за стручна подготовка, 
обука, испити, дозволи и овластувања 
на персоналот на контрола на летање... 79/73

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ
685. Решение за овластување на организаци-

ја за вршење стручни работи за заштита 
на крајбрежниот појас на Строгиот при-
роден резерват „Езерани“ на Преспан-
ското Езеро.... ............................. 29/12

686. Решение за овластување на организа-
ција за заштита, унапредување и одр-
жување на споменикот на природата 
Преспанско Езеро...................................... 29/12

887. Правилник за формата и содржината 
на обрасците за прекугранично прене-
сување на опасен отпад............................ 37/10
Исправка ....................... .......................... 38/13

УСТАВЕН СУД НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

63. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 71/2002 од 25 декември 2002 
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153. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 225/2001 од 15 
јануари 2003 година................................. 4/19

172. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 168/2002 од 15 ја-
нуари 2003 година.................................... 5/24

174. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија. У. бр. 169/2001 од 25 
декември 2002 година............................. 7/1
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175. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 61/2002 од 22 ја-
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228. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 134/2002 од 22 
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229. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 103/2002 од 29 
јануари 2003 година ................................. 10/6

230. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 121/2002 од 5 фе-
вруари 2003 година ............................. 10/7

267. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 140/2002 од 5 фе-
вруари 2003 година ............................. 11/9

268. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 180/2002 од 12 
февруари 2003 година ............................. 11/10

375. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 128/2002 од 19 
февруари 2003 година ............................. 12/31

451. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 181/2002 од 26 
февруари 2003 година.............................. 15/14

452. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 4/2003 од 19 
февруари 2003 година.............................. 15/15

453. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 167/2002 од 19 
февруари 2003 година.............................. 15/16

510. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 169/2002 од 19 
февруари 2003 година.............................. 18/2

511. Издвоено мислење на Решението У. бр. 
169/2002 од 19.02.2003 година во врска 
со уставноста и Законот за амнестија 
(“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 18/2002).. ............................ 18/7

532. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 153/2002 од 12 
март 2003 година ..................................... 19/19

533. Издвоено мислење по предметот У. 
бр. 153/2002 од 12 март 2003 година..... 19/20

556. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 149/2002 од 12 
март 2003 година....................................... 20/47

691. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр.36-б/2003 од 26 март 
2003 година................................................. 29/17

692. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр.111/2003 од 2 април 
2003 година................................................. 29/18

693. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр.163/2002 од 2 април 
2003 година................................................. 29/19

694. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр.161/2002 од 8 април 
2003 година................................................. 29/20

737. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 131/2002 од 2 
април 2003 година.................................... 31/11

758. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 179/2001 од 23 
април 2003 година.................................... 32/7

759. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 138/2002 од 23 
април 2003 година.................................... 32/7

760. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 63/2002 од 23 
април 2003 година.................................... 32/9

761. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 88/2002 од 23 
април 2003 година.................................... 32/10

762. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 51/2002 од 15 
април 2003 година.................................... 32/11

785. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 167/2002 од 23 
април 2003 година.................................... 33/13
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786. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 190/2002 од 30 
април 2003 година.................................... 33/14

787. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 13/2001-а од 
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808. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 52/2003 од 7 мај 
2003 година................................................ 34/7

809. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 240/2001 од 7 мај 
2003 година................................................ 34/7

810. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 173/2002 од 7 мај 
2003 година................................................ 34/8

811. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 36/2001 од 7 мај 
2003 година................................................ 34/9

888. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 13/2001-б од 23 
април 2003 година...................................... 37/14

889. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 9/2003 од 22 мај 
2003 година....... ....................................... 37/14

890. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 51/2003 од 22 мај 
2003 година..... ......................................... 37/15

962. Решение од Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 355/03 од 06 јуни 2003 
година........................................................... 39/19

1032. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, Су. бр. 446/03 од 2 јуни 
2003 година ............................................... 43/11

1133. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 8/2003 од 2 јули 
2003 година............................................... 48/16

1134. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 22/2003 од 9 јули 
2003 година............................................... 48/18

1135. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 77/2003 од 9 јули 
2003 година............................................... 48/20

1136. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 74/2003 од 9 јули 
2003 година............................................... 48/21

1432. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 10/2003 од 17 
септември 2003 година............................. 64/12

1433. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 118/2003 годи-
на од 16 јули 2003 година........................ 64/12

1434. Издвоено мислење на Решението У. 
бр. 118/2003 од 16 јули 2003 година со 
кое не се поведе постапка за оценува-
ње на уставноста на член 1, член 2 и 
член 4 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Републичкиот 
судски совет (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 43/2003).... 64/16

1435. Издвоено мислење на Решението У. 
бр. 118/2003 од 16 јули 2003 година со 
кое не се поведува постапка за оцену-
вање  уставноста на членовите 1, 2 и 4 
од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за Републичкиот суд-
ски совет (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 43/2003).............. 64/17

1618. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 42/2003 година 
од 5 ноември 2003 година...................... 73/8

1660. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 118/2003 од 16 
јули 2003 година... ................................... 74/10

1682. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 191/2002 од 12 и 
13 ноември 2003 година.......................... 75/5

1726. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 83/2003 од 19 но-
ември 2003 година.................................... 78/3



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-РЕГИСТАРЗА2003 Страна41

Рег. бр. Бр./стр.

1765. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 86/2003 од 26 ноем-
ври 2003 година......................................... 80/17

1805. Решение  на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 132/2003 од 26 
ноември 2003 година................................ 81/21

1810. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 148/2003 од 10 и 
11 декември 2003 година......................... 82/11

1860. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 98/2003 од 17 де-
кември 2003 година.................................. 84/44

1861. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 151/2003 и У. бр. 
173/2003 од 17 декември 2003 година... 84/45

1862. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 179/2002 од 17 
декември 2003 година. ............................ 84/47

1863. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 37/2003 од 17 
декември 2003 година.............................. 84/47

РЕПУБЛИЧКИ СУДСКИ СОВЕТ
1520. Одлука за избор на претседател на Ре-

публичкиот судски совет......................... 68/19

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

502. Образец бр. 20 и 21 на Државната из-
борна комисија.......................................... 17/7

1317. Одлука на Државната изборна комиси-
ја.... ......................... ............................... 59/1

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ 
РАБОТИ

231. Решение на Државниот завод за геодет-
ски работи.................................................. 10/8

232. Решение на Државниот завод за геодет-
ски работи.................................................. 10/8

380. Решение за ставање во примена на вос-
тановен катастар на недвижности .......... 13/16

445. Решение за ставање во примена на 
востановен катастар на недвижности.... 15/13

446. Решение за ставање во примена на 
востановен катастар на недвижности.... 15/13

447. Решение за ставање во примена на 
востановен катастар на недвижности.... 15/13

448. Решение за ставање во примена на 
востановен катастар на недвижности.... 15/13

449. Решение за ставање во примена на 
востановен катастар на недвижности.... 15/13

450. Решение за ставање во примена на 
востановен катастар на недвижности.... 15/14

557. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 20/48

558. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 20/48

559. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 20/49

560. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 20/49

582. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 22/13

621. Правилник за начинот за изготвување 
на оригинали на геодетските планови... 26/1

626. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 27/13

654. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 28/25

788. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 33/16

909. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 38/11

910. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 38/11

988. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 40/28

Рег. бр. Бр./стр.

989. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 40/28

1073. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 46/7

1074. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 46/7

1075. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 46/8

1130. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 48/15

1230. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 52/4

1231. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 52/4

1232. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 52/4

1233. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 52/4

1355. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 60/26

1356. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 60/26

1446. Решение за ставање во примена на во-
становен катастар на недвижности....... 65/5

1447. Решение за ставање во примена на во-
становен катастар на недвижности....... 65/5

1448. Решение за ставање во примена на во-
становен катастар на недвижности........ 65/5

1513. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 68/9

1514. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 68/9

1515. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности..... 68/9

1550. Решение за ставање во примена на во-
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