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за превенција на малолетничко пре-
стапништво............................................. 106/3

2264. Одлука за давање согласност на Го-
дишната програма за работа на Аген-
цијата за регулирање на пазарот на 
железнички услуги на Република Ма-
кедонија за периодот јуни-декември
2009 година............................................ 119/2

2265. Одлука за давање согласност на Го-
дишниот финансиски план на Аген-
цијата за регулирање на пазарот на 
железнички услуги на Република Ма-
кедонија за периодот јуни-декември
2009 година............................................ 119/2

2646. Одлука за избор на членови на Др-
жавниот совет за превенција на мало-
летничко престапништво...................... 138/6

2647. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на шеф, членови и заменици
членови на делегацијата на Собрание-
то на Република Македонија во Пар-
ламентарното собрание на Советот на 
Европа (ПС СЕ)..................................... 138/6

2648. Одлука за дополнување на Одлуката
за утврдување на составот на делега-
цијата на Собранието на Република
Македонија во Интерпарламентарна-
та унија (ИПУ)...................................... 138/6

2649. Одлука за именување член на Регу-
латорната комисија за енергетика на 
Република Македонија.......................... 138/7

2952. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија
за учество во мировна операција во 
Авганистан............................................ 146/38

3030. Oдлука за изменување на Одлуката
за одбележување јубилејни годишни-
ни на значајни  настани и истакнати
личности во Република Македонија... 149/8

3152. Одлука за давање согласност на ут-
врдената стапка на надомест од вкуп-
ниот приход на друштвата кои вршат
енергетска дејност за финансирање на 
работењето на Регулаторната комиси-
ја за енергетика на Република Маке-
донија за 2010 година............................ 150/4

3378. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македони-
ја за учество во мировната операција
во Авганистан........................................ 158/2

3379. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македони-
ја за учество во мировната операција
на Европската унија во Босна и Хер-
цеговина ЕУФОР, АЛТЕА................... 158/3

  

 Р Е Ш Е Н И Ј А 

Рег. бр.  Бр./стр.
89. Решение за распишување избор за 

претседател на Република Македонија 4/2
90. Решение за распишување на избори

за членови на советите на општините
и Советот на Град Скопје и за градо-
началници на општините и за градо-
началник на Градот Скопје................... 4/2

   

 АВТЕНТИЧНИ ТОЛКУВАЊА 

Рег. бр.  Бр./стр.
  

297. Автентично толкување на членот 9
точка 3 од Законот за денационализација 14/1

417. Автентично толкување на членот 64 
од Законот за денационализација........ 20/35
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2174. Автентично толкување на членот 2 
став 1 точка 1 од Законот за заштита
и спасување............................................ 114/120

   

 П РО Г Р АМИ  

Рег. бр.  Бр./стр.
  

3031. Програма за одбележување јубилеј-
ни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности за 2010 година..... 149/8

   

 С Т Р А Т Е Г И И  

Рег. бр.  Бр./стр.
475. Национална стратегија за заштита и 

спасување............................................... 23/2
1334. Стратегија за управување со јавниот

долг на Република Македонија за пе-
риодот од 2009 до 2011 година............ 78/4

2266. Стратегија за регионален развој на 
Република Македонија 2009-2019 го-
дина........................................................ 119/3

   

 Р Е З О Л У Ц И И 

Рег. бр.  Бр./стр.
139. Резолуција за миграционата политика

на Република Македонија 2009–2014... 6/13
  

 ЗАКОНОДАВНО -ПРАВНА   
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  
Рег. бр.  Бр./стр.

91. Закон за следење на комуникациите
(Пречистен текст).................................. 4/2

383. Закон за азил и привремена заштита
(Пречистен текст).................................. 19/2

1644. Закон за надзор на државната грани-
ца (Пречистен текст)............................. 88/2

2488. Закон за спречување судир на инте-
реси (Пречистен текст)......................... 128/2

2650. Закон за медијација (Пречистен текст) 138/7
3032. Исправка на Законот за изменување

и дополнување на Законот за работ-
ните односи............................................ 149/10

 КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА 
ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

877. Одлука за определување на дневни-
ците за службено патување во стран-
ство на пратениците во Собранието
на Република Македонија..................... 51/4

1182. Одлука за определување на коефици-
ент за утврдување на плата на претсе-
дателот,  заменик - претседателот и 
на членовите на Комисијата за вери-
фикација на фактите.............................. 69/2

  

 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА               
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
 У К А З И 

Рег. бр.  Бр./стр.
200. Указ бр. 53 од Претседателот на Ре-

публика Македонија………………….. 9/3
201. Указ бр. 54 од Претседателот на Ре-

публика Македонија………………….. 9/3
333. Указ за отповикување од должноста

вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Репуб-
лика Србија............................................ 16/2

418. Указ бр. 55 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.......................... 20/35

656. Указ бр. 42 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.......................... 34/1

705. Указ бр. 43 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 40/2

706. Указ бр. 44 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 40/2

707. Указ бр. 45 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 40/2

708. Указ бр. 46 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 40/2

709. Указ бр. 47 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 40/2

710. Указ бр. 48 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 40/2

949. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Република Србија..... 55/2

1079. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Репуб-
лика Полска, Република Латвија и Ре-
публика Литванија................................. 64/82
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1080. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Итали-
јанската Република и Суверениот Воен
Ред на Малта.......................................... 64/82

1081. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Кралст-
вото Холандија и постојан претстав-
ник на Република Македонија при 
Организацијата за забрана на хемиски
оружја (OPCW)...................................... 64/82

1168. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија  при Света-
та Столица – Ватикан............................ 68/2

1448. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Канада... 81/4

1528. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Големо-
то Војводство Луксембург…………… 84/2

1529. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Големото Војвод-
ство Луксембург……………………… 84/2

1530. Указ бр. 1 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 84/3

1554. Указ бр. 1 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 85/2

1668. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Државата Израел 89/2

1916. Указ бр. 2 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 100/2

1917. Указ бр. 3 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 100/2

1918. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Народна
Република Кина, Демократска Народ-
на Република Кореја, Социјалистичка
Република Виетнам и Монголија......... 100/2

1919. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Украина 100/2

1920. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Босна и 
Херцеговина........................................... 100/3

2034. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија и Постојан
претставник на Мисијата на Републи-
ка Македонија при Советот на Европа 109/5

2035. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Францу-
ската Република и Португалската Ре-
публика................................................... 109/5

2036. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Арап-
ската Република Египет....................... 109/5

2037. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија, Шеф на 
Постојаната мисија на Република Ма-
кедонија при Меѓународните органи-
зации со седиште во Виена.................. 109/6

2103. Указ бр. 2 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 110/1

2147. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Руската
Федерација............................................. 113/2

2267. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Ирска и Републи-
ка Исланд............................................ 119/44

2268. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Австра-
лија.......................................................... 119/44

2269. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Австралија........... 119/44

2291. Указ за отповикување од должноста вон-
реден и ополномоштен амбасадор и по-
стојан претставник во Постојаната мисија
на Република Македонија при Организа-
цијата на Обединетите нации во Женева... 120/27

2292. Указ за поставување на вонреден и опол-
номоштен амбасадор и постојан прет-
ставник во Постојаната мисија на Репуб-
лика Македонија при Организацијата на 
Обединетите нации  во Женева.................... 120/27

2293. Указ за поставување вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија, шеф на Постојаната
мисија на Република Македонија при 
Меѓународните организации................ 120/27

2294. Указ од Претседателот на Република
Македонија............................................. 120/27

2340. Указ бр. 5 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 123/2

2341. Указ бр. 6 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 123/2

2342. Указ бр. 7 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 123/3
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2343. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Руската Федера-
ција.......................................................... 123/3

2344. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Кралството Хо-
ландија.................................................... 123/3

2389. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија и Постојан прет-
ставник на Мисијата на Република
Македонија при Советот на Европа.... 126/2

2390. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Буга-
рија.......................................................... 126/2

2391. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Република Индија..... 126/2

2392. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Принципатот Ан-
дора......................................................... 126/3

2523. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Италијанската
Република.............................................. 130/70

2524. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Француската Ре-
публика................................................... 130/70

2525. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Швајцарската
Конфедерација....................................... 130/70

2575. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија при Светата Столица.... 133/9

2713. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Кралството Данска... 139/14

3216. Указ бр. 3 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 152/2

3217. Указ бр. 4 од Претседателот на Ре-
публика Македонија.............................. 152/2

3453. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Украина............... 163/2

3454. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Народна Репуб-
лика Кина............................................... 163/2

3455. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Босна и Херцеговина..... 163/2

3456. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во државата Катар... 163/2

3457. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Канада.................. 163/2

3458. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Ко-
сово..................................................... 163/3

3459. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Арапска Репуб-
лика Египет............................................ 163/3

  
 О Д Л У К И 

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

лица......................................................... 4/8
664. Одлука за помилување на осудени

лица......................................................... 35/1
1018. Одлука за разрешување генерален се-

кретар на Кабинетот на Претседателот
на Република Македонија..................... 60/2

1019. Одлука за именување генерален секре-
тар на Кабинетот на Претседателот на 
Република Македонија.......................... 60/2

1246. Одлука од претседателот на Републи-
ка Македонија.................................... 71/3

1247. Одлука од претседателот на Репуб-
лика Македонија.................................... 71/4

1408. Одлука за разрешување и именување
на претседател и членови на Комиси-
јата за помилување на Претседателот
на Република Македонија..................... 80/2

1607. Одлука за помилување на осудени
лица......................................................... 87/2

1723. Одлука за помилување на осудени
лица по повод 2-ри Август 2009 годи-
на – националниот празник на Репуб-
лика Македонија.................................... 93/3

1832. Исправка.............................................. 95/2
2295. Одлука за именување на претседател

и членови на Советот за безбедност
на Република Македонија..................... 120/27

2345. Одлука за помилување на осудени
лица......................................................... 123/3

2617. Одлука за составот и за именување
претседател и членови на Комисијата
за одликувања и признанија на Прет-
седателот на Република Македонија... 135/2

2746. Одлука за помилување на осудени
лица......................................................... 141/3

3320. Одлука за помилување на осудени
лица......................................................... 157/4

3321. Одлука за помилување на осудени
лица по повод Новата 2010 година...... 157/4



Страна 14           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2009 

 П Р А В И Л Н И Ц И 

  
3231. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за доделува-
ње на плакети, значки, награди и по-
фалници на воени и цивилни лица на 
служба во Армијата на Република
Македонија............................................. 153/8

  

 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА         
МАКЕДОНИЈА 

  
 У Р Е Д Б И  

Рег. бр.  Бр./стр.
382. Исправка  на  Уредбата  за Општиот

поимник за јавни набавки („Службен
весник на РМ“ бр. 168/08).................... 18/8

680. Уредба за критериумите и условите
за прогласување на електроенергет-
ска кризна состојба, начинот на снаб-
дување со електрична енергија во 
овие услови, како и правата и обвр-
ските на носителите на лиценци за 
вршење на енергетски дејности........... 37/1

731. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за спроведување на 
Царинскиот закон.................................. 42/2

845. Исправка............................................... 48/12
812. Уредба за изменување и дополнување

на Уредбата за постапката, критериу-
мите и начинот на распределба на доз-
воли за меѓународен превоз на стоки 46/2

894. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за спроведување на 
политиката за рурален развој............... 53/5

1004. Уредба за изменување и дополнување
на Уредбата за начинот и постапката
за утврдување на плата, додатоци на 
плата и надоместоците на  определени
трошоци во дипломатско-конзуларни-
те претставништва на Република Ма-
кедонија............................................. 59/2

1110. Уредба за методологија за утврдува-
ње на критериумите за распределба
на блок дотации за локалните устано-
ви во културата во 2010 година.......... 65/2

1111. Уредба за методологија за утврдува-
ње на критериумите за распределба
на наменските дотации за локалните
установи во културата во 2010 година 65/3

1248. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за начинот и постап-
ката на отуѓување, давање под долго-
траен закуп и краткотраен закуп, на 
градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија, со јавно над-
давање, по пат на прибирање на пону-
ди и со непосредна спогодба, висина-
та на трошоците на постапката за оту-
ѓувањето и давањето под закуп, како
и висината на цената на земјиштето и 
на закупнината...................................... 71/4

1277. Уредба за престанување на важење на 
Уредбата за начинот на чување и ко-
ристење на документацијата од пре-
мерот и катастарот на недвижностите 74/2

1278. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
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по општини за 2010 година................. 74/2

1279. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
наменски дотации за средното обра-
зование по општини за 2010 година.... 74/3

1300. Уредба за критериуми и постапка за 
распределба на средства за изградба и 
одржување на водоснабдителни и ка-
нализациони системи од Буџетот на 
Република Македонија……………….. 75/2

1409. Уредба за дејностите и активностите
за кои задолжително се изработува
елаборат, а за чие одобрување е над-
лежен градоначалникот на општина-
та, градоначалникот на Градот Скопје
и градоначалникот на општините во 
Градот Скопје……………………. 80/3

1410. Уредба за дејностите и активностите
за кои задолжително се изработува
елаборат а  за чие одобрување е надле-
жен органот за вршење на стручни ра-
боти од областа на животната средина 80/18

1504. Уредба за методологија за распредел-
ба на приходите од данокот на дода-
дена вредност по општини за 2010 го-
дина......................................................... 83/44

1608. Уредба за методологија за распредел-
ба на наменски дотации за плати и до-
датоци од плати за вработените во те-
риторијалните противпожарни едини-
ци за 2010 година................................... 87/3

1683. Уредба за утврдување на работи кои 
се сметаат како незадоволителни ре-
зултати и работи со кои им се причи-
нува штета на интересите на држава-
та во работата на амбасадорот............. 90/25
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1988. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за личностите и об-
јектите што се обезбедуваат, видови-
те на мерки и активности и степените
на обезбедување.................................. 106/3

2038. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за определување на 
проектите и критериумите врз основа
на кои се утврдува потребата за спро-
ведување на постапката за оцена на 
влијанието врз животната средина..... 109/6

2039. Уредба за Методологија за  утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
наменски дотации за основното обра-
зование по општини за 2010 година.... 109/7

2040. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
блок дотации за средното образова-
ние по општини и градот Скопје за 
2010 година............................................ 109/9

2122. Уредба за начинот и постапката за 
користење на финансиска поддршка
за мерките за рурален развој финан-
сирани од компонента V – ИПАРД од 
инструментот за предпристапна по-
мош ИПА................................................ 112/2

2123. Уредба за методологијата за утврду-
вање на критериуми за распределба
на блок дотации за јавните установи
за социјална заштита – домови за ста-
ри лица за 2010 година……………….. 112/13

2124. Уредба за утврдување на подрачјата
со површини на кои не може да се ос-
лободува генетски модифициран реп-
родуктивен материјал во животната
средина…………………………........... 112/14

2148. Прилог на Уредбата за утврдување
на подрачјата со површини на кои не-
може да се ослободува генетски мо-
дифициран репродуктивен материјал
во животната средина........................... 113/2

2175. Уредба за методологија за распредел-
ба на наменски дотации за јавни уста-
нови за деца - детски градинки по оп-
штини за 2010 година............................ 114/120

2176. Уредба за методологијата за утврду-
вање на критериумите за распределба
на блок дотации за јавните установи
за деца – детски градинки по општи-
ни за 2010 година................................... 114/120

2177. Уредба за дополнување на Уредбата
за применување на регулативите на 
Комисијата на европските заедници
за распоредување на одредени стоки
во комбинираната номенклатура......... 114/121

2197. Уредба за изменување и дополнување
на Уредбата за висина на надомест за 
приватизација на градежното земјиште
што се приватизира, начинот и постап-
ката за наплата на надоместот за при-
ватизација на градежно земјиште.......... 115/2

2223. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за начинот на давање
на услугите на воздухопловна навига-
ција, како и посебните услови во од-
нос на потребниот персонал, опрема-
та и другите посебни услови неопход-
ни за безбедно и уредно работење...... 117/2

2254. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за утврдување на ус-
ловите и постапката за доделување на 
регионална помош............................... 118/2

2270. Уредба за именување и дополнување
на Уредбата за утврдување на меѓу-
себните односи на органите и струк-
турите на децентрализирано управу-
вање со првите четири компоненти од 
Инструментот за пристапна помош
(ИПА) на Европската унија.................. 119/45

2317. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за спроведување на 
политиката за рурален развој............... 122/2

2346. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за утврдување на ме-
ѓусебните односи на органите и стру-
ктурите на целосно децентрализирано
управување со петтата компонента од 
Инструментот за претпристапна по-
мош (ИПА) на Европската унија........ 123/4

2651. Уредба за начинот за утврдување, 
пресметување, висината и уплатува-
ње на надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати 
што се плаќа при увоз и/или при про-
изводство на нафтени деривати........... 138/13

2953. Уредба за  изменување на Уредбата
за описот на звањата на државните
службеници............................................ 146/38

2954. Уредба за изменување на Уредбата за 
начинот и постапката на отуѓување, 
давање под долготраен закуп и крат-
котраен закуп, на градежно земјиште
сопственост на Република Македони-
ја, со јавно наддавање, по пат на при-
бирање на понуди и со непосредна
спогодба, висината на трошоците на 
постапката за отуѓувањето и давање-
то под закуп, како и висината на це-
ната на земјиштето и на закупнината. 146/39
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3198. Уредба за изменување на Уредбата за 
начинот и постапката за користење на 
финансиска поддршка за мерките за 
рурален развој финансирани од ком-
понентата V-ИПАРД од инструмен-
тот за предпристапна помош ИПА...... 151/2

3271. Уредба за изменување на Уредбата за 
методологија за распределба на при-
ходите од данокот на додадена вред-
ност по општини за 2010 година.......... 154/3

3428. Уредба за изменување на Уредбата за 
начинот и постапката на отуѓување, 
давање под долготраен закуп и кра-
ткотраен закуп, на градежно земјиште
сопственост на Република Македони-
ја, со јавно наддавање, по пат на при-
бирање на понуди и со непосредна
спогодба, висината на трошоците на 
постапката за отуѓувањето и давање-
то под закуп, како и висината на це-
ната на земјиштето и на закупнината.. 162/2
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Рег. бр.  Бр./стр.
1. Одлука за продажба на недвижни

ствари објекти на детски одмора-
лишта.................................................. 1/1

2. Одлука за утврдување во кои случаи
и под кои услови се смета дека е на-
рушен мирот на граѓаните од штетна
бучава..................................................... 1/2

20. Одлука за престанок и за давање на 
времено користење на недвижна ст-
вар на Горанското друштво во Репуб-
лика Македонија Скопје....................... 3/4

21. Одлука за распределба на средства
остварени по основ на надоместок за 
производство на енергија од фосилни
горива како наменски додатоци на 
општините за 2009 година.................... 3/4

22. Одлука за прифатливоста на предло-
гот за повторно прогласување на ин-
тегралната целина Острово за зашти-
тено подрачје во категоријата споме-
ник  на природата................................. 3/5

23. Одлука за давање на согласност на 
почетниот износ на пазарната вредно-
ст на радиофреквенциите, како еднок-
ратен надоместок за добивање на 
одобрение за користење на радиофре-
квенции за обезбедување на јавни мо-
билни комуникациски мрежи и услу-
ги од третата генерација (3G)............... 3/5

24. Одлука за давање согласност на Го-
дишната инвестициона програма на 
ЈП Службен весник на Република Ма-
кедонија за 2009 година........................ 3/5

25. Одлука за давање согласност на Го-
дишната програма со финансиски
план на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони за 2009 
година..................................................... 3/5

26. Одлука за давање согласност на 
Програмата за работа на Агенцијата
за енергетика на Република Македо-
нија за 2009 година................................ 3/6

27. Одлука за престанок и за давање на 
времено користење на недвижна ствар
на општина Берово................................ 3/6

28. Одлука за изменување на Одлуката
за давање на користење на недвижна
ствар........................................................ 3/6

29. Одлука за давање согласност на Го-
дишната инвестициона програма за 
2009 година на ЈП ХС „Злетовица“ –
Пробиштип............................................. 3/6

30. Одлука за давање согласност на Фи-
нансискиот план на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Маке-
донија за работната 2009 година.......... 3/6

31. Одлука за давање на согласност на 
Одлуката за утврдување на висината
на надоместокот за користење на же-
лезничката инфраструктура за 2009 
година..................................................... 3/7

32. Одлука за висината на надоместокот
што се плаќа за давање на информа-
ции и техничка помош на моторизи-
раните учесници во сообраќајот на 
јавните патишта, за отстранување од 
јавните патишта на оштетените вози-
ла и возила во дефект, како и за дру-
гите работи од значење за непречено
и безбедно одвивање на сообраќајот
на јавните патишта................................ 3/7

33. Одлука за доделување на концесија
за вршење на детални геолошки ист-
ражувања на минерални суровини со 
јавен повик............................................. 3/8

202. Одлука за престанок и за давање на 
користење на дел од недвижна ствар
на Министерството за култура………. 9/3
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203. Одлука за именување гувернер на Ре-
публика Македонија во Групацијата
Светска банка – Меѓународната банка
за обнова и развој, Меѓународното
здружение за развој, Меѓународната
финансиска корпорација и Мултила-
тералната агенција за гарантирање на 
инвестициите……………………….. 9/3

225. Одлука за давање согласност на Од-
луката за припојување на Јавната на-
учна  установа Земјоделски институт
– Скопје кон Универзитетот „Св.Ки-
рил и Методиј“ – Скопје....................... 10/1

226. Одлука за давање согласност на Од-
луката за припојување на Јавната на-
учна  установа Институт за социо-
лошки и политичко-правни истражу-
вања – Скопје кон Универзитетот
„Св.Кирил и Методиј“ – Скопје........... 10/2

227. Одлука за давање согласност на Од-
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кон Универзитетот „Св.Кирил и Ме-
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233. Одлука за дополнување на Одлуката
за формирање и делокруг на Коорди-
нативно тело за интелектуална сопст-
веност...................................................... 11/3

234. Одлука за  утврдување  на  вредноста
на бодот за платите на државните
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изградба на каскадни прегради по ре-
ката Вардар и решавање на пробле-
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237. Одлука за давање согласност на Од-
луката за припојување на Јавната на-
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241. Одлука за изменување на Одлуката
за намалување на цената на становите
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242. Одлука за престанок и за давање на 
времено користење на дел од недвиж-
на ствар на Министерството за одбрана 11/54

298. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари
на основните училишта во Република
Македонија............................................ 14/2

299. Одлука за давање на времено кори-
стење на дивечот во ловиштата…… 14/5

334. Одлука за испраќање на единица на 
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2050. Одлука за доделување на концесија за 
детални геолошки истражувања на ми-
нерална суровина – варовник на “Ал-
бине Бау” ГМБХ  Австрија на локали-
тетот “с. Тројаци”, општина Прилеп.... 109/14

2051. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – варовник на 
ТТГУД “Транс Раиф” ДОО Струга на 
локалитетот “Краста” с. Дeлогожди, 
општина Струга..................................... 109/15

2052. Одлука за доделување на концесија за 
детални геолошки истражувања на ми-
нерална суровина – варовник на 
ДТГТУ„ Дукас Компани Миче” ДООЕЛ
експорт-импорт Дебар на локалитетот
„Чуријан”, општина Маврово Ростуша.... 109/15

2053. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – кварц на 
ДТПУ “Џмс Транспорт” ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје на локалитетот  “с. 
Страчинци”,  општина Гази баба......... 109/16

2054. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
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на ДПТТР “Еуро Прогрес” ДООЕЛ с. 
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на локалитетот “с. Теово”, општина
Велес...................................................... 109/17
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минерална суровина – дијабаз на “Ал-
пине Бау” ГМБХ Австрија на локали-
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2059. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
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тификација и регистрација на живот-
ните и одгледувалиштата и издавање
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2063. Одлука за определување на периодот
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Технолошко индустриската развојна
зона Скопје 1 и за висината на закуп-
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2064. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – туф на „Цемен-
тарница Усје“ АД Скопје, на локали-
тетот „Расје“, општина Куманово....... 109/30

2065. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - шкрилец на 
ДТУ „Емви Комерц“ ДООЕЛ с. Су-
шево - Василево, на локалитетот
„Мал Габер“  општина Штип............... 109/31

2066. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - варовник на 
ТДГПКУ „Маврово инженеринг“ ДО-
ОЕЛ Скопје, на локалитетот „Голем
Габер“..................................................... 109/32

2067. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - кварцен песок
на ТДЗППУ „Син - Фи“ ДООЕЛ екс-
порт - импорт Куманово на локалите-
тот „Петрова Слатина“ с. Младо На-
горичане, општина Старо Нагоричане 109/33

2068. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина -гипс на „КНА-
УФ - РАДИКА“ АД Дебар, на локали-
тетот „Мелничани“ општина Дебар.... 109/34

2069. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина туф на „Цемен-
тарница УСЈЕ“ АД Скопје, на локали-
тетот „Габер“ с. Макреш, општина
Куманово............................................... 109/35

2070. Одлука за доделување на концесија за 
детални геолошки истражувања на ми-
нерална суровина - подземна, мине-
рална, термоминерална и термална во-
да на ДПТУ „Аква“ Д.Н.Д. ДОО увоз-
извоз с. Никуларе, Старо Нагоричане
на локалитетот „Рудо Поле“ с. Стрно-
вец, општина Старо Нагоричане........... 109/36

2071. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
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„Думигал Марбле“ увоз-извоз ДОО 
Прилеп, на локалитетот „Кашка“ с. 
Кишино, општина Велес....................... 109/37

2072. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - гипс на „КНА-
УФ - РАДИКА“ АД Дебар, на локали-
тетот „Мелничани“, општина Дебар... 109/38

2073. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - подземна вода
на ДПТУ „Михана 06“ ДООЕЛ с. 
Крушеани Кривогаштани на локали-
тетот „с. Крушеани“, општина Криво-
гаштани................................................... 109/39

2074. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – собирен кварц
на ДПП „Есре“ увоз-извоз ДОО Ма-
кедонски Брод на локалитетот „с. 
Слепче“, општина Долнени.................. 109/40

2075. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - бентонитска
глина на ДПТУ „Бентомак Нова“ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз с. Гиновце, Ранковце
на локалитетот „Крива Круша и Ран-
ковце“, општина Ранковце................... 109/41

2076. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - подземна вода
на ГТУД „Дора е Арте“ увоз-извоз
ДООЕЛ с. Велешта општина Струга
на локалитетот „с. Горна Белица“ оп-
штина Струга........................................ 109/42
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детални геолошки истражувања на ми-
нерална суровина – песок и чакал на 
ДГТ „Жикол“ ДООЕЛ експорт-импорт
Струмица на локалитетот „с. Трубаре-
во“, општина Аеродром.......................... 109/43

2078. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
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за детални геолошки истражувања на 
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ДТГТ „ЕВРО КОМПАНИ“ ДООЕЛ с. 
Батинци, Студеничани, на локалите-
тот „Глереждино“ општина Сопиште 109/45

2080. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина гранит на „АЛ-
ПИНЕ БАУ“ ГМБХ Австрија, на ло-
калитетот „Косовска Река“ с. Чани-
ште, општина Прилеп........................... 109/46

2081. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – варовник на 
ДТУ „Ардит Комерц“ ДООЕЛ Дебар 
на локалитетот „Близина на Дебарско
езеро“, општина Дебар......................... 109/47

2082. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - кварц на ДТУ
„ЕМВИ КОМЕРЦ“ ДООЕЛ с. Суше-
во, општина Василево, на локалите-
тот „Чукарица“ општина Ранковце.... 109/48

2083. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - доломит на 
ДПП „Есре“ увоз-извоз ДОО Маке-
донски Брод на локалитетот „с. Суво-
дол“, општина Македонски Брод....... 109/49

2084. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - варовник на 
ТДТТУ „Транс-Аг“ ДООЕЛ с. Фран-
гово Струга на локалитетот „с. Кали-
шта“, општина Струга.......................... 109/50

2085. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – кварц на „Мар-
јан Компани“ ДООЕЛ Велес на лока-
литетот „Дисаѓи“ с. Ораов дол, оп-
штина Чашка......................................... 109/51

2086. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - кварц на „Це-
ментарница УСЈЕ“ АД Скопје на ло-
калитетот „с. Глозинци“, општина
Свети Николе......................................... 109/52

2087. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – песок и чакал
на ТДЗППУ „Син-Фин“ ДООЕЛ екс-
порт-импорт Куманово на локалите-
тот „с. Младо Нагоричане“, општина
Куманово................................................ 109/53

2088. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – песок и чакал
на ДТУС „Цепелин ГББ“ увоз-извоз
с. Чајлија Петровец на локалитетот
„Динк“, општина Гази Баба........... 109/54

2089. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - собирен кварц
на ДПТУ „Виана Компани“ ДООЕЛ
увоз-извоз Чашка на локалитетот „с. 
Садоица“ општина Чашка................... 109/55

2090. Одлука за доделување на концесија за 
детални геолошки истражувања на ми-
нерална суровина - оникс на ДПТГМ
„Арини Фешн“ ДООЕЛ увоз-извоз при-
леп, на локалитетот „Гулабова пеште-
ра“, с. Бешиште, општина Прилеп.......... 109/56

2111. Одлука за определување на Ден на 
жалост.................................................... 111/2

2112. Одлука за давање согласност на Од-
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2126. Одлука за изменување на Одлуката
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луката за утврдување на продажни
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тело за подготовка и реализација на 
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ѓурелигиски и меѓуцивилизациски
дијалог во Охрид, во 2010 година…… 116/3

2224. Одлука за прогласување на духовно-
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тво од особено значење........................ 117/23

2225. Одлука за прогласување на духовно-
то културно добро – „Кичевско-по-
речки говор“ за културно наследство
од особено значење............................... 117/23

2226. Одлука за прогласување на духовно-
то културно добро – „Малорекански
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ство од особено значење....................... 117/23

2227. Одлука за прогласување на духовно-
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2229. Одлука за прогласување на духовно-
то културно добро – „Малешевско-
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2230. Одлука за прогласување на духовно-
то културно добро – „Скопско-црно-
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2231. Одлука за прогласување на духовно-
то културно добро – „Гегиски говори
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2232. Одлука за прогласување на духовно-
то културно добро – „Аромански ди-
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2233. Одлука за прогласување на духовно-
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статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија……….. 162/5
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инспекција.............................................. 4/9
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141. Решение за разрешување и именува-
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болница – Кичево.................................. 6/29

142. Решение за разрешување и именува-
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Отешево.................................................. 6/31
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Албанците – Скопје...................................... 23/19

493. Решение за именување заменик на дире-
кторот на Агенцијата за развој на инве-
стиции...................................................... 23/19

494. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ 
Општа болница - Гостивар................... 23/19

495. Решение за именување државен се-
кретар во Министерството за транс-
порт и врски........................................... 23/19

496. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална
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европските интеграции......................... 112/17

2130. Решение за именување државен сек-
ретар во Министерството за образова-
ние и наука............................................. 112/17

2211. Решение за именување членови на 
Националното координативно тело за 
подготовка и одржување на Втората
светска конференција за меѓурелиги-
ски и меѓуцивилизациски дијалог во 
Охрид, во 2010 година……………….. 116/3

2212. Решение за именување членови на 
Оперативното тело за подготовка и 
реализација на Втората светска кон-
ференција за меѓурелигиски и меѓу-
цивилизациски дијалог во Охрид, во 
2010 година…………………………… 116/4

2213. Решение за именување на Национален
координатор за авторизација во систе-
мот на децентрализирано и целосно
децентрализирано управување со 
претпристапните фондови од Европ-
ската унија за Република Македонија.. 116/5
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2276. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во 
Република Австрија, со седиште во 
Салцбург................................................. 119/49

2277. Решение за именување претседател и 
членови на Матичната комисија за от-
почнување со работа на Воената ака-
демија...................................................... 119/49

2278. Решение за разрешување од должно-
ста членови на Управниот одбор на 
ЈП за Водостопанисување со хидро-
системот „Дојранско Езеро“ – Стар
Дојран.................................................... 119/50

2279. Решение за разрешување од должнос-
та членови на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално – финансис-
кото работење на ЈП за водостопани-
сување  со Хидросистемот „Дојранс-
ко Езеро“ – Стар Дојран........................ 119/50

2280. Решение за именување директор на 
Управата за наменско производство... 119/50

2349. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Др-
жавниот студентски дом „Пелагони-
ја“ – Скопје............................................. 123/6

2350. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за водостопа-
нисување со Хидросистемот „Дојран-
ско Езеро“ – Стар Дојран...................... 123/6

2351. Решение за именување членови на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално - финансиското работење
на ЈП за водостопанисување со Хид-
росистемот „Дојранско Езеро“ – Стар
Дојран..................................................... 123/6

2352. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за конт-
рола на материјално - финансиското
работење на ЈП за стопанисување со 
пасиштата - Скопје................................ 123/6

2642. Исправка.............................................. 137/20
2353. Решение за разрешување и именува-

ње член на Управниот одбор – претс-
тавник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за неврологија –
Скопје…………………………………. 123/7

2354. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Државниот инспек-
торат за техничка инспекција............... 123/7

2355. Решение за именување директор на 
Државниот инспекторат за техничка
инспекција.............................................. 123/7

2356. Решение за разрешување од должно-
ста Национален координатор за под-
готовка на Република Македонија за 
членство во НАТО................................. 123/7

2396. Решение за именување државен сек-
ретар во Министерството за труд и 
социјална политика............................... 126/7

2442. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на претседателот на ко-
мисијата за жалби.................................. 127/13

2443. Решение за разрешување од должно-
ста член на Советот на Институтот за 
акредитација на Република Македо-
нија.......................................................... 127/13

2444. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на ЈП за 
одржување и заштита на магистрал-
ните и регионалните патишта „Маке-
донијапат“ - Скопје............................... 127/13

245. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на Аген-
цијата за катастар на недвижности....... 127/13

2446. Решение за именување членoви на 
Управниот одбор–претставници на 
основачот на ЈУ Завод за рехабилита-
ција на деца и младинци - Скопје........ 127/14

2447. Решение за разрешување од должно-
ста член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското
работење на ЈП за стопанисување со 
објектите за спорт во сопственост на 
Република Македонија.......................... 127/14

2448. Решение за разрешување од должно-
ста член на  Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Клиника
по хируршки болести „Свети Наум
Охридски“  - Скопје.............................. 127/14

2493. Решение за именување член на Уп-
равниот одбор на ЈП за одржување и 
заштита на магистралните и регио-
налните патишта „Македонијапат“ –
Скопје..................................................... 128/8

2538. Решение за именување заменик на 
директорот на Царинската управа....... 130/73

2539. Решение за разрешување и именува-
ње член на Училишниот одбор –
претставник на основачот на Држав-
ниот музичко-балетски училишен
центар „Илија Николовски Луј“ 
Скопје..................................................... 130/73

2540. Решение за разрешување и именува-
ње член на Училишниот одбор –
претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за радиоло-
гија – Скопје........................................... 130/74

2551. Решение за именување на членови на 
Советот за безбедност и здравје при 
работа………………………………….. 131/74

2577. Решение за давање на управување на 
Државнoтo ловиштe „Трубарeво"........ 133/10

2578. Решение за давање на управување на 
државните ловишта „Јасен“ и „Јасен I“ 133/10

2579. Решение за давање на управување на 
државните ловишта „Полаки" и „Ле-
шница".................................................... 133/10
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2596. Решение за изменување на Решение-
то за именување претседател и члено-
ви на Комисијата за осигурување од 
автомобилската одговорност................ 134/10

2659. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално - финансиското
работење на ЈП за одржување и заш-
тита на магистралните и регионални-
те патишта „Македонијапат“ - Скопје 138/21

2660. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на ЈП за
водостопанство „Лисиче“- Велес......... 138/21

2661. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Државниот уче-
нички дом „Крсте П. Мисирков“ –
Кавадарци.............................................. 138/21

2662. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на ЈП за
одржување и заштита на магистрал-
ните и регионалните патишта „Маке-
донијапат“ - Скопје............................... 138/22

2663. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално – финансиското
работење на ЈП „Стрежево“ - Битола.. 138/22

2773. Исправка................................................ 141/35
2664. Решение за разрешување и именува-

ње  член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално - финансиското
работење на ЈП за управување и за-
штита на повеќенаменското подрачје
„Јасен“ – Скопје..................................... 138/22

2665. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на 
Фондот за осигурување на депозити... 138/22

2666. Решение за именување член на Уп-
равниот одбор на ЈП за водостопани-
сување со Хидросистемот „Дојранско
езеро“ – Стар Дојран............................. 138/22

2667. Решение за разрешување од должно-
ста член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското
работење на ЈП за Железничка инфра-
стуктура Македонски железници –
Скопје..................................................... 138/23

2668. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на Др-
жавниот студентски центар „Скопје“-
Скопје..................................................... 138/23

2669. Решение за разрешување од должно-
ста член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално - финансиското
работење на „Јавното претпријатие
Македонска радиодифузија – Скопје“ 138/23

2670. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор – прет-
ставник од советот на општината на 
ЈУ Меѓуопштински центар за соци-
јална работа – Штип.............................. 138/23

2671. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на ЈП за 
стопанисување со пасишта - Скопје.... 138/24

2672. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на Др-
жавниот студентски дом „Браќа Ми-
ладиновци“ во Штип............................. 138/24

2673. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на Др-
жавниот студентски дом „Доне Божи-
нов“ во Пробиштип............................... 138/24

2674. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа –
Пробиштип............................................. 138/24

2675. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа –
Свети Николе......................................... 138/24

2676. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на 
Агенцијата за вработување на Репуб-
лика Македонија.................................... 138/25

2677. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на јав-
ната установа Национален парк, Пе-
листер, Битола........................................ 138/25

2678. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на Фон-
дот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија................. 138/25

2679. Решение за именување член на Уп-
равниот одбор на ЈУ Специјален за-
вод – Демир Капија............................... 138/25

2680. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор за контрола на матери-
јално - финансиското работење на ЈП 
за стопанисување со објектите за 
спорт во сопственост на Република
Македонија............................................. 138/26

2681. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Центар
за јавно здравје – Тетово....................... 138/26
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2682. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Клинич-
ка болница – Штип................................ 138/26

2683. Решение за разрешување од должно-
ста членови на Управниот одбор -
претставници на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје - Кочани......... 138/26

2684. Решение за разрешување од должно-
ста членови на Управниот одбор -
претставници на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Виница...................... 138/26

2685. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Општа
болница - Велес..................................... 138/27

2686. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Болница
за кардиоваскуларни болести - Охрид 138/27

2687. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за уво, нос и грло -
Скопје..................................................... 138/27

2688. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за очни болести -
Скопје..................................................... 138/27

2689. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-
ствена станица – Железара - Скопје.... 138/27

2690. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за нефрологија -
Скопје..................................................... 138/28

2691. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Инсти-
тут за јавно здравје на Република Ма-
кедонија.................................................. 138/28

2692. Решение за именување член на Уп-
равниот одбор - претставник на осно-
вачот на ЈЗУ здравствен дом - Него-
тино......................................................... 138/28

2693. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Општа болница - Ка-
вадарци................................................... 138/28

2694. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-
ствен дом - Струмица........................... 138/29

2695. Решение за именување директор на 
Фондот за здравствено осигурување
на Македонија........................................ 138/29

2767. Решение за именување државен сек-
ретар во Секретаријатот за спроведу-
вање на Рамковниот договор................ 141/33

2768. Решение за разрешување и именува-
ње претседател на Управниот одбор
на Агенцијата за поттикнување на 
развојот на земјоделството – Битола... 141/33

2813. Решение за изменување на Решение-
то за формирање на Комисија за сле-
дење и оценка на исполнетост на ус-
ловите за преминување во втората
фаза од процесот на фискалната де-
централизација...................................... 142/18

2859. Решение за престанување на важење-
то на Решението за именување на ра-
ководител на Оперативната структура
надлежна за имплементирање на пр-
вите четири компоненти од ИПА во 
системот на децентрализирано упра-
вување со претпристапните фондови
од Европската Унија за Република
Македонија............................................. 143/12

2860. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Дирекцијата за 
задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати.................................. 143/12

2884. Решение за именување на членови на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
странски инвестиции на Република
Македонија............................................. 144/4

2983. Исправка............................................... 147/3
2885. Решение за разрешување и именува-

ње член на Управниот одбор – прет-
ставник од редот на стручните работ-
ници на  ЈУ Меѓуопштински центар
за социјална работа – Струмица…..... 144/4

2886. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор – прет-
ставник од редот на стручните работ-
ници на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа – Радовиш…………. 144/4

2887. Решение за именување членови на 
Училишниот  одбор – претставници
на основачот на Државното средно
училиште за образование и рехабили-
тација „Искра“ – Штип......................... 144/5

2888. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на 
Македонија............................................. 144/5

2889. Решение за разрешување и именува-
ње член на Советодавниот комитет на 
проектот за катастар и регистрација
на недвижности...................................... 144/5
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2890. Решение за утврдување престанок на 
функцијата државен правобранител
во Државното правобранителство на 
Република Македонија за подрачјето
на Скопје................................................ 144/5

2891. Решение за именување член на Уп-
равниот одбор на Агенцијата за ката-
стар на недвижности............................. 144/6

2892. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на наци-
оналната Агенција за европски обра-
зовни програми и мобилност............... 144/6

2893. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот на ЈУ Детски
дом „11 Октомври“ - Скопје................. 144/6

2894. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот на ЈУ Дом за
доенчиња и мали деца – Битола........... 144/6

2895. Решение за именување член на Сове-
тот за образование на возрасните........ 144/6

2896. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Аген-
цијата за државни патишта................... 144/7

2897. Решение за разрешување од должно-
ста членови и за именување претседа-
тел и член на Одборот за надзор на 
материјално финансиска контрола на 
Институтот за акредитација на Репуб-
лика Македонија................................... 144/7

2898. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на ЈУ
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1648. Правилник за висината на трошоците
за полагање на стручниот испит за ос-
пособеност за извршување на работи
на технички преглед.............................. 88/15

1672. Правилник за посебни технички ба-
рања на возилата со кои се превезува-
ат групи деца.......................................... 89/4

1803. Правилник за обрасците за оружјето
и муницијата и за начинот на водење
на евиденции на оружје и муниција.... 94/2

1966. Исправка................................................. 104/12
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1804. Правилник за обрасците на барањата
и одобренијата за превоз на оружје и 
муниција при увоз, за превоз на оружје
и муниција при извоз, за пренесување
(трансфер) на оружје и муниција при 
увоз, за пренесување (трансфер) на 
оружје и муниција при извоз, за прене-
сување (трансфер) на оружје и муни-
ција при транзит и за превоз на оружје
и муниција при транзит што се издава-
ат по електронски пат............................ 94/115

1805. Правилник за составот на комисиите
на Министерството за внатрешни ра-
боти за пробни испукувања, начинот
на вршење на пробни испукувања и за 
чувањето на чаурите од оружјето од 
кое е извршено пробно испукување.... 94/141

1806. Правилник за регистрационите по-
драчја за возилата и нивни ознаки....... 94/142

1807. Правилник за просторните, материјално-
техничките и безбедносните услови, како
и условите во однос на кадарот за правни-
те и физичките лица кои вградуваат уре-
ди за погон на течен нафтен гас, на комп-
римиран земен гас или друг гас.................... 94/142

1808. Правилник за поблиските услови во 
однос на просторот, опремата и кад-
рите за правните лица за регистрација
на возила и правните лица кои пушта-
ат на пазар возила доколку издаваат
пробни таблици...................................... 94/144

1809. Правилник за промени на возилата
што не значат преправка и поправка и 
начинот на нивното евидентирање, 
како и формата и содржината на об-
разецот на потврдата за вградување.... 94/145

2104. Решение за цените на обрасците што 
ги издава Министерството за внат-
решни работи......................................... 110/2

2282. Правилник за формата и изгледот на 
службена легитимација и значка и за 
начинот на издавање на службена ле-
гитимација и значка на овластено
службено лице за вршење стручни и 
граѓански работи и овластено службе-
но лице за безбедност и контраразуз-
навање во Министерството за внат-
решни работи......................................... 119/51

2303. Правилник за обука во министерс-
твото за внатрешни работи................... 120/30

2320. Правилник за начинот и постапката
за остварување на системот на карие-
ра на овластените службени лица во 
Министерството за внатрешни работи 122/4

2397. Правилник за начинот и постапката
на оценување на овластеното службе-
но лице, содржината на извештајот за 
извршеното оценување, образецот за 
оценување и начинот на водење на 
евиденција.............................................. 126/7

2450. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на спроведување
на возачките испити и критериумите
во однос на просторните услови и ма-
теријално-техничката и информатич-
ката опрема на испитните центри, во-
дењето на евиденциите во врска со 
спроведените возачки испити и за 
формата и содржината на лиценцата
за испитен центар.................................. 127/15

2494. Правилник за начинот и постапката
на селекција и избор на лица кои зас-
новаат работен однос во Министерст-
вото за внатрешни работи..................... 128/8

2495. Правилник за постапката и начинот
на работа на Комисијата за избор на 
кандидат за полицаец............................ 128/11

2599. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за странцитe..... 134/13

2643. Правилник за условите и процеду-
рата за впишување на полициските
воздухоплови, содржината и начинот
на водење на Регистарот на полици-
ски воздухоплови, како и условите за 
бришење на полициските воздухоп-
лови во Регистарот на полициските
воздухоплови........................................ 137/20

2815. Правилник за начинот и постапката
на полагање на стручниот испит за 
оспособеност за извршување на рабо-
тите на регистрација на возила во 
правните лица за регистрација на во-
зила, формата и содржината на обра-
зецот на потврдата за положен испит, 
начинот на работа на комисијата за 
спроведување на стручниот испит и 
програмата за полагање на стручниот
испит, како и начинот на водење на 
евиденцијата за спроведените струч-
ни испити од страна на комисијата..... 142/19

2968. Правилник за формата и содржината
на обрасците на барањата и одобре-
нијата за превоз и набавка на експло-
зивни материи....................................... 146/44
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 МИНИСТЕРСТВО                
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

387. Објава од Министерство за надво-
решни работи......................................... 19/20

420. Објава од Министерството за надвореш-
ни работи............................................................ 20/64

499. Објава од Министерство за надворешни
работи...................................................... 23/21

766. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 43/4

833. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 47/1

834. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 47/2

846. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 48/12

941. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 54/14

1084. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 64/83

1085. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 64/83

1293. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 74/8

1715. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 92/42

1716. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 92/43

2134. Објава од Министерството за надво-
решни работи.............................................. 112/24

2398. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 126/18

2399. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 126/18

3213. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 151/10

3331. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 157/7

  

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

5. Правилник за содржината, начинот и 
формата на водење евиденција во управ-
ната статистика како и содржината на 
извештаите од управната статистика… 2/2

6. Правилник за начинот на постапува-
ње  по претставките и предлозите…... 2/7

7. Правилник за содржината, начинот и 
формата на водење евиденција на по-
датоците што се однесуваат на поста-
пувањето по претставките и предлози-
те како и содржината на извештаите.... 2/8

300. Список на поставени судски преве-
дувачи по спроведена проверка на 
знаењето на странски јазик (по огла-
сот од 10.12.2008 година).................... 14/5

551. Решение од Министерството за правда 29/2
826. Правилник за нормативите за подгот-

вување на храна на осудените лица..... 46/14
1133. Список на поставени судски преве-

дувачи по спроведена проверка на 
знаењето на странски јазик (по огла-
сот од 15.4.2009 година)..................... 66/36

1237. Правилник за начинот на вршењето
на надзор на управното работење над 
Јавното обвинителство од страна на 
јавниот обвинител на Република Ма-
кедонија и Министерството за правда 70/13

1238. Правилник за формата и содржината
на обрасците за евидентирање на по-
датоците на судските службеници, ка-
ко и начинот на нивното користење.... 70/14

1239. Правилник за начинот, постапката и 
образецот за оценување на судските
службеници............................................ 70/23

1240. Правилник за критериумите и по-
стапката за селекција и вработување
на судските службеници....................... 70/28

1241. Програма за едукација и тренинг на 
припадниците на судската полиција... 70/32

1242. Правилник за начинот и постапката
за управување со судските предмети-
те со користење на информатичка
технологија............................................. 70/35

1255. Решение од Министерството за правда 71/11
1256. Решение од Министерството за правда 71/11
1294. Правилник за изгледот и начинот на 

носење на тогата.................................... 74/8
1394. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за Програмата и начинот на 
полагање на испитот за извршители.... 79/111

2115. Упатство за начинот на преземање на 
списите, деловодникот, архивата, ма-
тичните книги и вториот примерок од 
матичните книги на родените............. 111/3

2601. Список на поставени судски преве-
дувачи по спроведена проверка на 
знаење на странски јазик (по огласот
од 31.08.2009 година)............................ 134/102

2984. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за 
управување со судските предмети со 
користење на информатичка техноло-
гија.......................................................... 147/3

3143. Правилник за формата, големината и 
содржината на печатите, начинот на 
нивното чување и употреба, како и за 
штембилите на државните органи…... 149/71
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3332. Решение за престанување на служба-
та на нотарот.......................................... 157/7

3333. Деловник за изменување и дополну-
вање на Судскиот деловник................. 157/7

  

 МИНИСТЕРСТВО                
ЗА ФИНАНСИИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

8. Правилник за начинот и постапката
за водење на евиденцијата што се во-
ди во Фондот за здравствено осигру-
вање на Македонија за обврзниците
за пресметка и уплата на придонеси
за задолжително здравствено осигу-
рување, формата и содржината на об-
расците на барањата за утврдување
на мирување на долгот, и листата за 
евиденција…………………………….. 2/11

172. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за отпишу-
вање на пресметани неплатени кама-
ти по основ на обврски за јавни да-
вачки и потребната документација...... 6/46

185. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за сметко-
водството за буџетите  и буџетските
корисници.............................................. 8/2

186. Правилник изменување и дополну-
вање на Правилникот за  сметководс-
твото  за непрофитните организации.. 8/4

264. Исправка................................................ 12/70
205. Правилник за начинот и условите за 

поднесување на годишната сметка во 
електронска форма…………………… 9/6

206. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот на пресметување и 
плаќање на аконтациите на персонал-
ниот данок на доход по одбивка…….. 9/6

207. Исправка на Правилникот за форма-
та и содржината на барањето за отпи-
шување на пресметани неплатени ка-
мати по основ на обврски за јавни да-
вачки („Службен весник на РМ“ бр.
6/08)..…………………………………... 9/7

344. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот на пресметување и 
плаќање на аконтациите на персонал-
ниот данок на доход по одбивка.......... 16/6

388. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и 
начинот на пополнување на годишна-
та даночна пријава за утврдување на 
персоналниот данок на доход............. 19/20

507. Правилник за изменување на Правил-
никот за начинот на пресметување и 
уплатување на  данокот  на  добивка и 
спречување  на двојното ослободување
или  двојното оданочување.................... 24/1

508. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината
на образецот  РДО-ВП.......................... 24/4

564. Упатство за изменување на Упатство-
то за начинот на извршување на нало-
зите за извршување кои ја задолжува-
ат трезорската сметка, односно смет-
ката на должникот која се наоѓа во 
рамките на трезорската сметка........... 30/1

565. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистар на 
донации за време на изборна кампања 30/2

591. Правилник за висината на надоместо-
ците за извршените услуги и почетна-
та висина на закупнината на деловни-
от и рекламниот простор на гранич-
ните премини за патен сообраќај......... 31/10

684. Правилник за содржината на извеш-
таите кои се доставуваат до Управата
за спречување на перење пари и фи-
нансирање на тероризам....................... 38/2

685. Правилник за карактеристиките на 
софтверот за автоматска обработка на 
податоците............................................. 38/17

686. Правилник за утврдување листа на 
држави кои ги исполнуваат барањата
за спречување на перење пари и фи-
нансирање на тероризам....................... 38/19

687. Правилник за содржината на дневни
извештаите за склучени трансакции
на Македонска берза за хартии од 
вредност.................................................. 38/20

912. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за спроведу-
вање на Законот за акцизите................. 53/22

942. Правилник за формата и содржината
на образецот за Извештајот за рек-
ламниот простор искористен од секој
од организаторите на изборната кам-
пања и средствата кои се платени или 
се побаруваат по таа основа................ 54/14

951. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот на 
пополнување на царинската деклара-
ција и кодексот на шифри кои се 
употребуваат.......................................... 55/2

1086. Правилник за формата, содржината, 
начинот на издавање и на одземање
на службената легитимација на дано-
чен извршител........................................ 64/84
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1087. Правилник за формата, содржината, 
начинот на издавање и на одземање
на службената легитимација на дано-
чен инспектор........................................ 64/86

1088. Правилник за формата, содржината, 
начинот на издавање и на одземање
на службената легитимација на дано-
чен контролор........................................ 64/88

1177. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
постапката за издавање и исплата на 
државни хартии од вредност………… 68/4

1188. Правилник за начинот на употреба
на симболот на Управата за финанси-
ска полиција........................................... 69/3

1189. Правилник за начинот и постапката
на оценување на работењето на фи-
нансиските полицајци........................... 69/4

1190. Правилник за начинот и постапката
за проверка на работните способно-
сти за вработување во Управата за 
финансиска полиција............................ 69/8

1191. Правилник за примената на крими-
налистичко-тактичките мерки и упот-
ребата на техничката опрема................ 69/8

1192. Правилник за мерките за обезбеду-
вање на деловни простории регистри-
рани за вршење на дејност, магацини
и други објекти за складирање на сто-
ка, предмети и документација за де-
ловно работење...................................... 69/9

1193. Кодекс на однесување.......................... 69/9
1321. Правилник за класификација на при-

ходите..................................................... 76/14
1322. Правилник за класификација на рас-

ходите..................................................... 76/27
1486. Методологија за изразување на кри-

териумите во бодови............................. 82/3
1487. Методологија за пресметување на 

проценетата вредност на концесијата. 82/4
1557. Дозвола за вршење на финансиски

лизинг..................................................... 85/8
1558. Дозвола за вршење на финансиски

лизинг..................................................... 85/9
1649. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за обликот и содржината на 
билансот на состојбата и билансот на 
приходите и расходите за буџетите и 
буџетските корисници……………….. 88/15

1650. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за сметковниот
план за буџетите и буџетските корис-
ници........................................................ 88/26

1651. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за содржината
на одделните сметки во сметковниот
план за буџетските корисници............. 88/28

1652. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за содржината
на одделните сметки во сметковниот
план за буџетите.................................... 88/30

1810. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за спроведување на Законот
за акцизите............................................. 94/146

1838. Упатство за изменување на Упатство-
то  за формата и содржината на плат-
ните инструменти за вршење на плат-
ниот промет во земјата.......................... 95/28

2015. Дозвола за вршење на финансиски
лизинг..................................................... 107/7

2185. Упатство за начинот на евидентира-
ње, распоредување и поврат на јавни-
те приходи.............................................. 114/148

2243. Правилник за начинот на примена на 
средниот курс во постапка на утврду-
вање на царинска вредност................... 117/29

2260. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за видот на даночната при-
јава која во потполност или делумно 
може да се поднесе по пат на пренос 
на податоци во електронска форма и 
постапката за пренос............................. 118/6

2321. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за спроведу-
вање на Законот за акцизите................. 122/9

2510. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за висината
на надоместоците за извршените ус-
луги и почетната висина на закупни-
ната на деловниот и рекламниот про-
стор на граничните премини за патен
сообраќај................................................. 129/3

2552. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
постапката за издавање и исплата на 
државни хартии од вредност................ 131/3

2774. Правилник  за  дополнување на Пра-
вилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и кодексот
на шифри кои се употребуваат............. 141/35

2868. Правилник за образецот, формата, 
содржината и начинот на водење на 
Годишниот финансиски извештај за 
политичките партии.............................. 143/19

2930. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на пресметка и 
уплата на придонесите од задолжи-
телно социјално осигурување.............. 145/5

2985. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката на 
депонирање и враќање, односно изда-
вање на  привремено одземени пред-
мети......................................................... 147/3
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3190. Правилник за образецот пресметка
на данок на исплатена дивиденда и 
друга распределба од добивката.......... 150/37

3191. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот на 
пресметување и уплатување на дано-
кот на добивка и спречување на двој-
ното ослободување или двојното ода-
ночување............................................... 150/42

3234. Правилник за образецот на лозовите
и томболските картички....................... 153/9

3235. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за техничките, технолошки-
те и просторните услови за приреду-
вање на игри на среќа и забавни игри
и стручната оспособеност на лицата
ангажирани во изведувањето на игри
на среќа................................................... 153/16

3236. Правилник за формата и содржината
на барањето за паушално оданочува-
ње на остварeни приходи од земјодел-
ска дејност.............................................. 153/16

3237. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за класификација на расхо-
дите......................................................... 153/20

3238. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за класифи-
кација на приходите.............................. 153/20

3239. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за начинот на 
евидентирање, распоредување и пов-
рат на јавните приходи......................... 153/21

3334. Правилник за програмата, начинот
на спроведување на испитот, висина-
та на надоместокот, како и формата и 
содржината на потврдата...................... 157/101

3335. Правилник за формата и содржината
на даночната пријава на данокот на 
додадена вредност................................. 157/109

3402. Правилник за водење сметководство 159/1
3417. Правилник за формата и содржината

на Годишниот извештај за исплатени
приходи при откуп на земјоделски
производи од физички лица................. 161/124

3418. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за постапка-
та, начинот и роковите за доделување
на единствен даночен број, содржина-
та и начинот на водење на единстве-
ниот регистар на даночни обврзници, 
содржината и формата на пријавата за 
регистрација, како и постапката за 
бришење од регистрацијата.................. 161/129

3419. Правилник за формата и содржината
на огласот, известувањето за пони-
штување на постапката и образецот
на евиденцијата на постапките со ба-
рање за прибирање на понуди.............. 161/132

3420. Правилник  за формата и содржина-
та на огласите и известувањата за до-
делувањето на договорите за јавни
набавки................................................... 161/139

3421. Правилник за начинот на користење
на електронскиот систем за јавни на-
бавки....................................................... 161/154

3422. Упатство за начинот на трезорско ра-
ботење..................................................... 161/156

  

 МИНИСТЕРСТВО                  
ЗА ЕКОНОМИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

173. Објава од Министерството за еконо-
мија......................................................... 6/50

500. Просечни цени за висината на мета-
лите за кварталот јули, август и сеп-
тември 2007 година............................... 23/21

530. Правилник за користење на лифтови
и транспортери....................................... 26/79

531. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за пропи-
шување на формата и содржината
на барањето за добивање дозвола за 
одобрување на потрошувачки креди-
ти и формата и содржината  на  доз-
волата  за  одобрување на потрошу-
вачки кредити………..........…………. 26/98

544. Правилник за условите за остварува-
ње, чување и одржување на нацио-
налните еталони  и условите за приз-
навање на референтните еталони за 
национални еталони.............................. 28/1

552. Правилник за начинот за стекнување
статус повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, како и 
содржината, формата и начинот на 
водење регистар на повластени про-
изводители  на електрична енергија
произведена од обновливи извори на 
енергија................................................... 29/2

626. Правилник за користење на дигалки
и индустриски транспортери................ 32/9

627. Правилник за користење на опрема
под притисок.......................................... 32/19
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696. Правилник за електромагнетна ком-
патибилност на електротехничка оп-
рема......................................................... 39/2

786. Правилник за изменување на Правил-
никот за определување на дејностите
кои можат да ги вршат занаетчиите...... 44/1

787. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за определување на занает-
чиски дејности кои задолжително се 
вршат во простории............................... 44/8

876. Оглас од Министерството за еконо-
мија......................................................... 51/3

1134. Листа за  дополнување на Листата на 
стандарди со чија употреба се смета
дека производот е безбеден.................. 66/39

1161. Правилник за начинот за вршење на 
контрола на квалитетот на електрич-
ната енергија во дистрибутивната
мрежа...................................................... 67/29

1243. Правилник за висината на трошоци-
те во постапките за идентификација и 
за идентификација и оцена на технич-
ката состојба на возилата.......... 70/37

1271. Правилник за формата и содржината 
на образецот и начинот на издавање и 
одземање на службената легитимаци-
ја на Државниот инспектор за технич-
ка инспекција......................................... 73/7

1423. Правилник за електротехничка опре-
ма наменета за работа во определено
напонско подрачје................................. 80/49

1424. Листа на земјоделски производи со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ полуго-
дие од 2009 година (нула-царинска
стапка во рамки на квоти).................... 80/52

1544. Исправка............................................... 84/12
1425. Листа на земјоделски производи со 

потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ полуго-
дие од 2009 година (концесии во рам-
ки на квоти)............................................ 80/53

1426. Листа на риба и рибини производи со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ полуго-
дие од 2009 година (нула-царинска
стапка во рамки на квоти).................... 80/54

1427. Листа на производи со потекло од за-
едницата за увоз во Република Маке-
донија во второ полугодие од 2009 го-
дина (нула-царинска стапка во рамки
на квоти)................................................. 80/54

1428. Листа на царински стапки за произ-
води со потекло од заедницата за увоз
во Република Македонија во второ
полугодие од 2009 година (концесија
во рамки на квоти)................................. 80/55

1429. Листа на производи со потекло од за-
едницата за увоз во Република Македо-
нија во второ полугодие од 2009 година
по спогодбата за доделување на взаем-
ни трговски повластици за некои вина.. 80/55

1430. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Албанија кои се увезуваат во Репуб-
лика Македонија без плаќање на ца-
рина во рамките на годишни квоти за 
второ полугодие од 2009 година.......... 80/55

1431. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Хрватска кои се увезуваат во Репуб-
лика Македонија без плаќање на ца-
рина во рамките на годишни квоти за 
второ полугодие од 2009 година.......... 80/56

1432. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Молдова кои се увезуваат во Репуб-
лика Македонија без плаќање на ца-
рина во рамките на годишни квоти за 
второ полугодие од 2009 година.......... 80/57

1433. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Република Турција кои се 
увезуваат во Република Македонија
за второ полугодие од 2009 година.... 80/58

1434. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Украина кои се увезуваат
во Република Македонија за второ
полугодие од 2009 година................... 80/59

1435. Листа на тарифни концесии дадени
од Република Македонија на Швај-
царската Конфедерација за второ по-
лугодие од 2009 година......................... 80/60

1436. Листа на тарифни концесии за земјо-
делски производи што потекнуваат од 
Норвешка за второ полугодие од 2009 
година..................................................... 80/61

1458. Правилник за изменување на Правил-
никот за квалитет на течните горива..... 81/12

1520. Правилник за начинот и постапката
за вршење на метролошки надзор и 
барањата кои пакуваните производи
треба да ги исполнуваат во однос на 
количините, начинот на означување
на количините и дозволените отста-
пувања од означената количина и 
листата на номиналните количини на 
пакуваните производи........................... 83/86
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1559. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за условите за производство
на тутунски производи.......................... 85/9

1811. Правилник за суштински барања за за-
штита од пожар на градежните објекти.. 94/149

1927. Правилник за изградба, одржување
и безбедно функционирање на гасо-
водни системи од полиетиленски це-
вки за работен притисок до 4 бари...... 100/5

1928. Правилник за изградба, одржување
и безбедно функционирање на  гасо-
водни системи од челични цевки за 
работен притисок до 13 бари............... 100/9

1944. Правилник за условите кои треба да 
ги исполнуваат ракувачите, програмата, 
начинот и постапката за полагање на 
испит за стручна оспособеност на раку-
вачите на енергетски уреди и постројки 101/5

2152. Правилник за изградба, одржување
и безбедно функционирање на куќен
приклучок за гас за работен притисок
до 4 бари………………………………. 113/9

2322. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за пренослива опрема под 
притисок................................................. 122/38

2357. Правилник за безбедност на машини 123/7
2553. Правилник за одобрување на тип на

моторни возила со две и со три тркала 131/3
2554. Правилник за идентификација и за 

идентификација и оцена на техничка-
та состојба на возилата………………. 131/53

2568. Правилник за одобрување на нови
моторни и приклучни возила, систе-
ми, составни делови и самостојни
технички единици наменети за такви-
те возила................................................. 132/1

2600. Правилник за одобрување на земјо-
делски и шумски трактори................... 134/16

3309. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за енергетска ефикасност на 
градежни објекти................................... 154/32

3382. Листа на земјоделски производи  со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во прво полуго-
дие од 2010 година (нула-царинска
стапка во рамки на  квоти..................... 158/34

3383. Листа на земјоделски производи со 
потекло од заедницата  за увоз во  Ре-
публика Македонија во прво полуго-
дие од 2010 година (концесии во рам-
ки на квоти)........................................... 158/36

3384. Листа на риба и рибини производи
со потекло од заедницата за увоз во
Република Македонија во прво полу-
годие од 2010 година (нула-царинска
стапка во рамки на квоти)..................... 158/36

3385. Листа на производи  со потекло од
заедницата за увоз во Република Ма-
кедонија во прво полугодие од 2010
година (нула-царинска стапка во рам-
ки на квоти)............................................ 158/37

3386. Листа на царински стапки за произ-
води  со потекло од заедницата за увоз
во Република Македонија во прво по-
лугодие од 2010 година (концесија во
рамки на квоти)...................................... 158/37

3387. Листа на производи со потекло од за-
едницата за увоз  во Република Маке-
донија во прво полугодие од 2010 го-
дина по спогодбата за доделување на 
взаемни трговски повластици за не-
кои вина.................................................. 158/39

3388. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Албанија кои се увезуваат во Репуб-
лика Македонија без плаќање на ца-
рина во рамките на годишни квоти за
прво полугодие од 2010 година.......... 158/39

3389. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Хрватска кои се увезуваат во Репуб-
лика Македонија без плаќање на ца-
рина во рамките на годишни квоти за
прво полугодие од 2010 година........... 158/39

3390. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Молдова кои се увезуваат во Репуб-
лика Македонија без плаќање на ца-
рина во рамките на годишни квоти за
прво полугодие од 2010 година.......... 158/40

3391. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Република Турција кои се
увезуваат во Република Македонија
за прво полугодие од 2010 година....... 158/41

3392. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Украина кои се увезуваат
во Република Македонија за прво по-
лугодие од  2010 година........................ 158/42

3393. Листа на тарифни концесии дадени
од Република Македонија на Швај-
царската конфедерација за прво полу-
годие од 2010 година............................. 158/43

3394. Листа на тарифни концесии за земјо-
делски производи што потекнуваат од
Норвешка за прво полугодие од 2010
година..................................................... 158/44

3395. Листа на стоки на царински квоти по 
Договор за пристапување на Републи-
ка Македонија во СТО.......................... 158/44
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 МИНИСТЕРСТВО   
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО

И ВОДОСТОПАНСТВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

179. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистар на 
организации на производители, како
и постапката за запишување односно
бришење од регистарот......................... 7/1

228. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапките за 
увоз и транзит и начинот и постапките
за вршење на проверки и преглед на 
пратки домашни миленици од видо-
вите птици кои не се наменети за тр-
говија или за пренос на други лица и 
се придружени од сопственикот или 
одговорно лице како и формата и со-
држината на ветеринарно-здравстве-
ниот сертификат или друг документ
што ги придружува................................ 10/2

437. Правилник за техничките услови и 
начинот на вршење на работите кои 
треба да ги исполнат објектите за со-
бирање и складирање  на нуспроизво-
ди од животинско потекло.................... 21/85

438. Правилник за посебните услови во 
однос на објектите, техничката опре-
меност, како и постапките и условите
за вршење на соодветна дејност кои 
треба да ги исполнуваат олеохемси-
ките објекти и објектите за произ-
водство на биогас и компост................ 21/87

439. Правилник за начинот на собирање, 
превезување и идентификување на 
посебните категории на нуспроизводи
од животинско потекло......................... 21/90

440. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за посебните барања за хра-
ната од животинско потекло................ 21/91

509. Наредба за преземање на мерки за ве-
теринарно јавно здравство за извршу-
вање на ветеринарните мерки и кон-
троли за заштита на јавно здравство
од контаминенти или резидуи кои се 
пренесуваат од животните или произ-
водите од животинско потекло во 
2009 година............................................ 24/7

545. Правилник за формата и содржината
на ветеринарно санитарните сертифи-
кати за нуспроизводи од животинско
потекло кои се увезуваат или транзити-
раат во или низ Република Македонија. 28/3

546. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на 
доставени метеоролошки и хидроло-
шки податоци и продукти од стран-
ски правни и физички лица.................. 28/107

547. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на 
странски правни и физички лица кои 
вршат метеоролошки и хидролошки
работи, како и потребната документа-
ција за упис  во Регистарот................... 28/109

592. Годишна наредба за здравствена за-
штита на животните за 2009 година.... 31/11

628. Правилник за посебни барања за 
контроли на Trichinella  во месото....... 32/32

711. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
та и формата на придружниот доку-
мент за производи од грозје и вино и 
содржината и формата на влезните и 
излезни регистри за производи од 
грозје и вино........................................... 40/3

835. Правилник за содржината на бара-
њето, формата и содржината на обра-
зецот и начинот на водење на евиден-
ција за посебна увозна дозвола на се-
менски и саден материјал за земјодел-
ски растенија.......................................... 47/2

986. Наредба за престанување на важење
на Наредбата за забрана на увоз во Ре-
публика Македонија на животни, про-
изводи, суровини и отпадоци од живо-
тинско потекло заради спречување на 
внесување на трансмисивни спонгио-
формни енцефалопатии.......................... 57/3

1015. Правилник за форма и содржината
на образецот на уверение за квалитет 59/16

1041. Правилник за условите и опремата
во објектите кои произведуваат храна
со традиционални карактеристики-си-
рење добиено од млеко од овци и ко-
зи (мандри)........................................... 61/4

1050. Правилник за трговија со семенски
компир.................................................... 62/3

1194. Правилник за условите кои се одне-
суваат на техничката опременост и 
соодветноста на простор за вршење
на работите на истражување на атмо-
сферата, климата, водите и почвата и 
работите на примена на метеорологи-
јата и хидрологијата, како и формата, 
содржината и начинот на водење на 
регистерот за домашни правни и фи-
зички лица кои вршат хидрометеоро-
лошки работи......................................... 69/10
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1395. Правилник за определување на ре-
презентативни пазари на земјоделски
производи и видот, обемот, роковите
и субјектите кои ги доставуваат пода-
тоците..................................................... 79/111

1396. Правилник за формата и содржината
на образецот на потврдата за привре-
мено одземени предмети, средства, 
производи, растенија и риби, како и 
цената на одземените предмети, сред-
ства, производи, растенија и риби кои 
се предмет на продажба........................ 79/113

1397. Правилник за формата и содржината
на образецот на покана за плаќање на 
глоба........................................................ 79/115

1398. Правилник за формата и содржината
на образецот на  записникот  за инс-
пекциски надзор.................................... 79/116

1399. Правилник за формата и содржината
на образецот на платниот налог за 
прекршок................................................ 79/119

1437. Решение за бришење од регистарот
на правни лица за вршење стручна
контрола во органското производство 80/61

1560. Правилник за постапките и методите
за испитување на видови и сорти на 
земјоделски растенија и видовите и 
сортите на земјоделските растенија за 
кои не е потребно испитување на про-
изводна и употребна вредност............. 85/10

1812. Правилник за начинот на обележу-
вање на појасот околу рибник.............. 94/169

1813. Правилник за дозволените риболов-
ни средства............................................. 94/169

1814. Правилник за начинот на вршење на 
проверка и преглед на граничен пре-
мин на пратки од животинско потек-
ло кои се внесени како личен багаж
на патниците и се наменети за лична
употреба или некомерцијални цели..... 94/170

1837. Правилник за начинот и постапката
на вршење на службените контроли
на производите од животинско потек-
ло наменети за исхрана на луѓето........ 95/7

1869. Правилник за постапката и докумен-
тацијата за евидентирање и содржи-
ната на евиденцијата за ѓубрињата
кои се увезуваат..................................... 96/11

1870. Правилник за неоргански ѓубриња... 96/15
1871. Упатство за начинот и постапката за 

предупредување и најава на временски
непогоди...................................................... 96/181

1885. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на 
објекти за производство, преработка, 
складирање, промет и продажба на 
добиточна храна................................... 97/154

1954. Правилник за запишување на сорта-
та во Национална сортна листа и за 
водење на Национална сортна листа... 103/1

1955. Национална сортна листа.................. 103/7
2358. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата, содржината и 
начинот на поднесување на пријавите
за регистрација во регистарот на про-
изводители на вино.............................. 123/36

2496. Национална сортна листа на Упра-
вата за семе и саден материјал во со-
став на Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство...... 128/14

2511. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
та и формата на придружниот доку-
мент за производи од грозје и вино и 
содржината и формата на влезните и 
излезни регистри за производи од 
грозје и вино........................................... 129/4

2716. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на вршење на 
проверка и преглед на граничен пре-
мин на пратки од животинско потек-
ло кои се внесени како личен багаж
на патниците и се наменети за лична
употреба или некомерцијални цели..... 139/15

2728. Правилник за условитe и начините
на заштита на фармските животни...... 140/2

2931. Решение за утврдување на видот на 
дивеч без заштита и висината на па-
ричната награда..................................... 145/5

2932. Решение за определување на видови-
те диви птици кои се корисни.............. 145/5

2933. Правилник за бојата и кројот на уни-
формата, содржината на образецот на 
легитимацијата, како и видот на 
оружјето на ловочуварот...................... 145/7

2934. Правилник за содржината на посеб-
ната ловностопанска основа................. 145/10

2935. Правилник за содржината на Годиш-
ниот план за спроведување на посеб-
ната ловностопанска основа................. 145/17

2936. Правилник за формата и содржината
на образецот на дозволата за ловење
на дивечот во ловиштето и начинот
на водење на евиденција на издадени-
те дозволи за ловење на дивеч............. 145/17
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2937. Правилник за содржината на Прог-
рамата за полагање на ловечкиот ис-
пит и висината на трошоците на ст-
ручната комисија за полагање на ло-
вечкиот испит........................................ 145/20

2938. Правилник за формата и содржината
на образецот за трофејниот лист.......... 145/20

2939. Правилник за начинот на водење на 
евиденција на трофеите........................ 145/37

2940. Правилник за формата и содржината
на образецот на потврдата за потекло-
то на дивечот, деловите од дивечот и 
трофеите од дивечот како и начинот
на водење на евиденција за сопстве-
никот и потеклото на дивечот и дело-
ви од дивечот......................................... 145/38

2941. Ценовник за висината на надоместот
на штетата нанесена на дивечот со 
бесправен лов или на друг начин......... 145/41

2986. Правилник за постапката за обработ-
ка на барањата и подеталната доку-
ментација и податоците за оценување 
на досието за производот за заштита 
на растенијата и потребните подато-
ци, документи и постапката за прере-
гистрација на производите за заштита 
на растенијата........................................ 147/4

2987. Правилник за начинот на водење на 
единствена евиденција на прекршоци-
те, изречените санкции и донесените
одлуки во прекршочна постапка, како
и начинот на пристап до информации
кои се содржани  во евиденцијата........ 147/72

3218. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на евиденција
што ја водат правни и физички лица
кои испраќаат, превезуваат и примаат
нус производи од животинско потекло 152/2

3219. Правилник за посебните услови во 
однос на објектите, техничката опре-
меност, како и постапките и условите
за вршење на соодветна дејност кои 
треба да ги исполнуваат преработу-
вачките објекти за Категорија 3 Мате-
ријали и посебните услови за прера-
ботени животински протеини и други
преработени производи кои може да 
се користат како материјал за исхрана
на животните.......................................... 152/4

3336. Правилник за начинот на собирање
и нештетно отстранување на нус про-
изводите од животинско потекло и 
техничко-технолошките услови кои 
во поглед на објектот, опремата и ка-
дарот треба да го исполнуваат прав-
ните лица кои вршат собирање и неш-
тетно отстранување на нус произво-
дите од животинско потекло како и 
техничко-технолошките услови што 
треба да ги исполнуваат превозните
средства за превоз на нус производи
од животинско  потекло........................ 157/112

 МИНИСТЕРСТВО                
ЗА ЗДРАВСТВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

9. Правилник за начинот на изготвува-
ње на изјава за безбедност, нејзината
содржина, како и податоците врз кои 
треба да се заснова процената на ри-
зикот....................................................... 2/14

10. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на  пропишува-
ње и издавање  на лекови на рецепт… 2/16

305. Правилник за начинот на чувањето на 
сите лични, медицински и генетички
податоци и документи за дарителот на 
крв содржани во медицинското досие... 15/57

306. Правилник за видот на тестирање на 
крв и крвни компоненти пред тие да 
бидат дистрибуирани до единицата за 
трансфузиона медицина на здравстве-
ната  установа за која се наменети....... 15/58

389. Правилник за поблиските услови по 
однос на просторот, опремата и када-
рот што треба да ги исполнуваат
правните лица кои вршат изработка
на галенски лекови................................ 19/24

390. Правилник за поблиските услови по 
однос на просторот, опремата и када-
рот што треба да ги исполнат произ-
водителите на медицински помагала.. 19/25

391. Правилник за содржината на бара-
њето, начинот за регистрација на хо-
меопатски лекови, формата и содржи-
ната на документацијата....................... 19/27

392. Национална листа на нови и веќе
класифицирани супстанци во промет
на територијата на Република Маке-
донија...................................................... 19/29

510. Правилник за начинот и постапката за 
аналитичкото испитување и  начинот
на контрола на квалитетот на лековите.. 24/8

511. Правилник за содржината и начинот
на означување на надворешното и кон-
тактното пакување, како и упат-
ството за употреба на медицинско-
то помагало............................................ 24/13

512. Правилник за општите и посебните
услови што треба да ги исполнат ме-
дицинските помагала………............... 24/14

532. Упатство за начелата на добрата про-
изводна пракса………………………... 26/100

553. Правилник за структурата и содржи-
ната на упатството за употреба на лек 29/11
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554. Правилник за податоците што се со-
држат на надворешното и контактно-
то пакување на лековите, како и слу-
чаите кога може да се користи налеп-
ница......................................................... 29/18

555. Правилник за начинот и постапката
за клиничките испитувања на лекови-
те и содржината на документацијата... 29/37

629. Обрасци од Министерството за зд-
равство.................................................... 32/44

665. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за санитарно
хигиенските услови за производство
на храна.................................................. 35/2

788. Упатство за начелата на добрата фар-
мацевтска пракса................................... 44/10

827. Правилник за начинот на пријавува-
ње  и формата и содржината на обрас-
ците за пријавување на заразните бо-
лести и микробиолошки докажаните
причинители.......................................... 46/16

1051. Упатство за начелата на добрата ла-
бораториска пракса............................... 62/39

1052. Упатство за начелата на добрата кли-
ничка пракса........................................... 62/44

1065. Правилник за содржината на бара-
њето и начинот на издавањето на 
одобрението за ставање на биоциди
во промет................................................ 63/3

1272. Правилник за начинот и постапка-
та за фармаколошко-токсиколошко-
то и клиничкото испитување на ле-
ковите.............................................. 73/9

1273. Листа на есенцијални лекови............... 73/10
1295. Правилник за типот на биоцидните

производи и нивниот опис, како и 
листата на активните супстанции за 
вклучување во биоцидни производи, 
листата за вклучување во нискори-
зични биоцидни производи и листата
на базични супстанции........................ 74/9

1332. Правилник за начинот на ставање на 
биоциди во промет преку постапка на
одобрување или регистрација.............. 77/122

1400. Правилник за начинот на известува-
ње на несаканите ефекти за време на 
користењето на медицинското помага-
ло, видовите на реакциите што ги пре-
дизвикуваат, постапувањето на здравст-
вените работници и добавувачите, како
и начинот на организирање на систе-
мот за следење на несаканите ефекти
и реакциите од медицинските пома-
гала..................................................... 79/120

1438. Правилник за добрата клиничка
пракса во употребата на крв и крвни
компоненти............................................ 80/61

1439. Правилник за системот за идентифи-
кација на секое поединечно дарување
на крв и крвни компоненти.................. 80/62

1561. Правилник за начинот на класифи-
кација и означување на опасните хе-
микалии.................................................. 85/16

1623. Правилник за начинот на означување-
то и начинот на пакувањето на опас-
ните хемикалии...................................... 87/18

1717. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето и формата на 
документацијата која треба да се доста-
ви за запишување во регистарот на про-
изводители на медицински помагала..... 92/43

1815. Правилник за сликите од штетното
дејство на тутунот................................. 94/184

1943. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за дополнителна
дејност на здравствените работници....... 101/4

2135. Правилник за формата и содржината
на регистерот, како и начинот на не-
говото водење........................................ 112/24

2136. Правилник за формата и содржината
на образецот на рецептот, како и на-
чинот на препишување на лекови кои 
содржат супстанции и растенија кла-
сифицирани во листите II и  III............ 112/27

2137. Правилник за начинот на пакување и 
означување на супстанциите класи-
фицирани во листите II и III како и 
нивните препарати................................. 112/27

2138. Листи за класификација на супстан-
ции и растенија во листите од меѓуна-
родните конвенции за опојни дроги и 
психотропни супстанциии во катего-
рија на опојни дроги и психотропни
супстанции............................................. 112/32

2139. Список на правни лица за производ-
ство и промет на опојни дроги, психо-
тропни супстанции и растенија од кои 
може да се добие опојна дрога............. 112/42

2153. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за надоместоците што се 
плаќаат во постапките што се водат
согласно Законот за лековите и меди-
цинските помагала……………………. 113/12

2244. Правилник за начинот на класифика-
ција, пакување и означување на био-
цидните производи................................ 117/29

2283. Правилник формата и содржината на 
евиденцијата за супстанции и растени-
ја класифицирани  во листите II и III 
како и начинот на нејзиното водење..... 119/55
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2284. Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на дозволи-
те, формата и содржината на дозволи-
те за производство и промет на суп-
станции и растенија класифицирани
во листите II и III, како и начинот на 
нивното издавање.................................. 119/128

2400. Правилник за поблиските критериу-
ми по однос на квалитетот и безбед-
носта на крвта и крвните компоненти 126/18

2497. Правилник за видот на информации-
те што му се даваат на дарителот на 
крв во врска со дарувањето на крв,
видот на информациите што се бараат
од дарителот на крв, критериумите за 
подобност на  дарителот на крв, дру-
ги мерки во врска со дарувањето на 
крв од интерес за дарителот на крв,
како и образецот и содржината на 
писмената согласност на дарителот
на крв за дарување на крв.................... 128/17

2498. Правилник за поблиските критериу-
ми, како и постапката за процена и те-
стирање на дарителот на крв или крв-
ни компоненти во согласност со наче-
лата на добрата трансфузиона пракса. 128/22

2630. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за сликите од 
штетното дејство на тутунот................ 135/7

  

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

556. Правилник за структурата, организа-
цијата и реализацијата на испитот за 
стручна оспособеност.......................... 29/52

729. Правилник за формата и содржината
на педагошката документација и еви-
денција во основното училиште, како
и начинот на нивното водење............... 41/2

789. Исправка............................................... 44/11
730. Правилник за начинот на водењето, 

формата и содржината на педагошка-
та евиденција и документација во 
средните училишта................................ 41/96

790. Исправка............................................... 44/11
1042. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот на 
организирање и спроведување на про-
верувањето на постигањето на успе-
хот на учениците, како и начинот на 
утврдувањето на завршните оценки
на ученикот во основните училишта... 61/6

1043. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на 
организирање и спроведување на про-
верувањето на постигањето на успехот
на учениците, како и начинот на утвр-
дувањето на завршните оценки на уче-
никот во јавните средни училишта....... 61/7

1044. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот на 
полагањето и оценувањето на резул-
татите на учениците на испитите во 
државна матура во гимназиското и во 
средното стручно образование............. 61/9

1066. Правилник за начинот на избор, 
именување и разрешување на члено-
вите на рецензентската комисија и на-
чинот на работа на рецензентската
комисија................................................. 63/7

1089. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
педагошката документација и евиден-
ција во основното училиште, како и 
начинот на нивното водење.................. 64/89

1090. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на водењето, 
формата и содржината на педагошка-
та евиденција и документација во 
средните училишта................................ 64/89

1257. Правилник за начинот на водење на 
евиденција за еквиваленција и приз-
навање на странските високообразов-
ни квалификации................................... 71/12

1258. Правилник за начинот и условите за 
организирање на практичната настава
за студентите.......................................... 71/14

1259. Правилник за  условите кои треба да 
ги исполнува истакнатиот стручњак
од практиката од соодветната област
за изведување на клиничка настава..... 71/14

1260. Правилник за формата и начинот на 
водењето (во материјална и електрон-
ска форма) и содржината на матична-
та книга на запишани студенти и 
главната книга на дипломирани сту-
денти....................................................... 71/15

1261. Правилник за регистрација на висо-
кообразовните установи....................... 71/41

1262. Правилник за начинот и постапката
за еквиваленција и признавање на ст-
ранските високообразовни квалифи-
кации и потребната документација..... 71/46

1401. Правилник за норматив за распоред
на работното време на воспитувачите
и стручните соработници во учени-
чките домови.......................................... 79/126

1402. Правилник за постапката и начинот
на полагањето на испитот за директо-
рот, како и формата и содржината на 
уверението за положен испит за ди-
ректор..................................................... 79/126
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1459. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на 
субјектите на технолошкиот развој..... 81/13

1460. Правилник за начинот на користе-
њето на средствата за поттикнување и 
помагање на технолошкиот развој....... 81/17

1488. Правилник за начинот и постапката
за избор во повисоко научно звање..... 82/5

1489. Правилник за начинот и постапката
за финансирање, создавање и усовр-
шување на научно-истражувачки ка-
дри........................................................... 82/6

1490. Правилник за постапката и поблис-
ките критериуми за софинансирање
на издавачката дејност......................... 82/7

1491. Правилник за начинот и постапката
за финансирање на научно- истражу-
вачки проекти односно програми........ 82/9

1492. Правилник за формата, содржината и 
начинот на водењето на Регистарот
на субјектите кои вршат научно-ист-
ражувачка дејност................................ 82/10

1493. Правилник за  постапката и  поблис-
ките критериуми за предвремен избор
во научни  звања.................................... 82/17

1545. Правилник за содржината и формата
на дипломата, упатството за подго-
товка на додаток на дипломата и  на 
другите јавни исправи........................... 84/12

1594. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за содржината и формата на 
дипломата, упатството за подготовка
на додаток на дипломата и на другите
јавни исправи…………………………. 86/2

1653. Правилник за формата и содржината
на образецот на легитимацијата на др-
жавниот просветен инспектор и овла-
стениот просветен инспектор и начи-
нот на нејзиното издавање и одземање 88/32

1654. Правилник за постапката и поблиски-
те критериуми за финансирање и над-
зор на годишните програми за научно-
истражувачката дејност на субјектите
на научно-истражувачката дејност....... 88/36

1980. Календар за организација на учебната
2009/2010 година во основните учи-
лишта...................................................... 105/29

1981. Календар за организација на учебна-
та 2009/2010 година во јавните сред-
ни училишта........................................... 105/30

2729. Решение за одобрување и употреба
на учебник по МАТЕМАТИКА за II 
одделение............................................... 140/10

2730. Решение за одобрување и употреба
на учебник по МАТЕМАТИКА за II 
одделение............................................... 140/10

2731. Решение за одобрување и употреба
на учебник по МАТЕМАТИКА за II 
одделение............................................... 140/10

2732. Решение за одобрување и употреба
на учебник по МУЗИЧКО ОБРАЗО-
ВАНИЕ за VI одделение за осумго-
дишно основно образование................. 140/11

2733. Решение за одобрување и употреба
на учебник по МУЗИЧКО ОБРАЗО-
ВАНИЕ за VI одделение за осумго-
дишно основно образование................. 140/11

2734. Решение за одобрување и употреба
на учебник по МАТЕМАТИКА за VI 
одделение за осумгодишно основно
образование............................................ 140/11

2735. Решение за одобрување и употреба
на учебник по ФИЗИЧКО И ЗДРАВ-
СТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ за VI од-
деление за осумгодишно основно об-
разование................................................ 140/11

2736. Решение за одобрување и употреба
на учебник по ликовно образование
за VI одделение за осумгодишно ос-
новно образование................................. 140/11

2737. Решение за одобрување и употреба
на учебник по ЛИКОВНО ОБРАЗО-
ВАНИЕ за VI одделение за осумго-
дишно основно образование................. 140/12

2738. Решение за одобрување и употреба
на учебник по БИОЛОГИЈА за VI од-
деление за осумгодишно основно об-
разование……………………………… 140/12

2739. Решение за одобрување и употреба
на учебник по ГЕОГРАФИЈА за VI 
одделение за осумгодишно основно
образование............................................ 140/12

2740. Решение за одобрување и употреба
на учебник по ГЕОГРАФИЈА за VI 
одделение за осумгодишно основно
образование............................................ 140/12

2741. Решение за одобрување и употреба
на учебник по БИОЛОГИЈА за VI од-
деление за осумгодишно основно об-
разование................................................ 140/13

2988. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на водењето, 
формата и содржината на педагошка-
та евиденција и документација во 
средните училишта................................ 147/76

2989. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
педагошката документација и евиден-
ција во основното училиште, како и 
начинот на нивното водење.................. 147/78
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3144. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за постапката
и поблиските критериуми за финан-
сирање и надзор на годишните прог-
рами за научно-истражувачката деј-
ност на субјектите на научно-истра-
жувачката дејност……………............ 149/72

3145. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот и по-
стапката за финансирање на научно-
истражувачки проекти односно прог-
рами……………………………………. 149/73

  

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА         

ПОЛИТИКА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

4. Решение за давање согласност на 
Статутарна одлука за изменување и 
дополнување на Статутот  на  ЈУ Ме-
ѓуопштински  центар за социјална ра-
бота Битола............................................ 1/4

127. Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец
декември 2008 година .......................... 5/20

178. Објава за просечната месечна нето
плата по работник за месец декември
2008 година.......................................... 6/51

187. Правилник за начинот на утврдува-
ње на износот на средствата за испла-
та на плати, составување на пресмет-
ките и доставување на пресметкитe 
до Министерството за финансии –
Управа за јавни приходи....................... 8/8

208. Правилник за начинот на остварува-
ње на правото на парична помош на 
мајка која родила четврто дете и по-
требната документација за остварува-
ње на ова право……………………….. 9/8

307. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за водење на 
евиденциите во областа на трудот....... 15/58

409. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец јануари 2009 го-
дина......................................................... 19/50

520. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец јануари
2009......................................................... 24/36

658. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за поблиските
услови, критериуми и начинот на ост-
варување на правото на еднократна па-
рична помош за новороденче и на пра-
вото на родителски додаток за дете........ 34/30

666. Правилник за стандардите и нормати-
вите за вршење на дејноста на детска
градинка.................................................. 35/2

671. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец февруари 2009 
година..................................................... 35/23

681. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за измени и дополнува-
ње на Статутот на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Охрид.......... 37/7

695. Објава за стапката на трошоците на 
живот и исплата на платите за месец
февруари 2009 година........................... 38/32

767. Решение за давање согласност на Ста-
тутот на ЈУ Центар за социјална рабо-
та Пробиштип........................................ 43/4

828. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за формата, содржината и 
начинот на поднесување на обрасците
на пријави за матичната евиденција.... 46/33

855. Објава за просечната месечна плата по 
работник за месец март 2009 година 48/21

864. Правилник за минималните барања
за безбедност и здравје на вработени-
те од ризиците поврзани со изложува-
ње на азбест при работа........................ 50/3

892. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец март 2009 
година...................................................... 52/28

962. Решение за впишување на Здружени-
ето на граѓани во регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 56/5

1002. Објава за просечната месечна плата по 
работник за месец април 2009 година.... 58/3

1128. Oбјава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец април 2009 
година..................................................... 65/12

1162. Решение за впишување на здруже-
нието на граѓани во регистарот на 
здруженија на граѓани од областа на 
социјалната заштита.............................. 67/30

1263. Решение за впишување на здруже-
нието на граѓани во регистарот на 
здруженија на граѓани од областа на 
социјалната заштита.............................. 71/50

1268. Објава за просечната месечна плата по 
работник за месец мај  2009 година........ 71/55

1296. Правилник за минималните барања
за безбедност и здравје  на вработени-
те кои се потенцијално изложени на 
ризик од експлозивни атмосфери........ 74/11
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1329. Решение за давање согласност на 
Статутарна одлука за измени и допол-
нување на Статутот на ЈУ Завод за ре-
хабилитација на деца и младинци-
Скопје..................................................... 77/5

1330. Решение за давање согласност на 
Статутарна одлука за измени и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа –
Струга..................................................... 77/5

1388. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец мај 2009 го-
дина......................................................... 78/92

1552. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец јуни 2009 година 84/51

1562. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 85/27

1590. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец јуни 2009 
година..................................................... 85/38

1718. Исправки на Правилникот за форма-
та, содржината и начинот на водење
на регистри на установи за деца („Сл. 
весник на РМ“ бр. 19/06)...................... 92/45

1929. Објава за просечната месечна плата по 
работник за месец јули 2009 година....... 100/16

1964. Објава за стапката на пораст на трошо-
ците на живот и платите за месец јули
2009 година.................................................... 103/14

1982. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на утврдување
на износот на средствата за исплата
на плати, составување на пресметките
и доставување на пресметките до Ми-
нистерството за финансии – Управа
за јавни приходи.................................... 105/32

2027. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 108/37

2028. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 108/37

2029. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 108/38

2030. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 108/38

2031. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 108/38

2205. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец август 2009 го-
дина......................................................... 115/11

2206. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец август 2009 
година..................................................... 115/12

2261. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 118/10

2323. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Македонски
Брод......................................................... 122/38

2324. Правилник за начинот за остварува-
ње на правото на постојана парична
помош..................................................... 122/39

2325. Правилник за начинот на утврдува-
ње на состојбата на приходите, имо-
тот, имотни права и потребната  доку-
ментација за остварување на правото
на парична помош на лице кое до 18 
години возраст имало статус на дете
без родители и родителска грижа........ 122/45

2326. Правилник за начинот на остварува-
ње на правото на паричен надоместок
за помош и нега од друго лице............. 122/46

2327. Правилник за начинот на остварува-
ње на правото на еднократна парична
помош и потребната документација
за остварување на ова право................. 122/51

2328. Правилник за начинот на остварува-
ње и користење на правото на соци-
јална парична помош............................ 122/52

2339. Објава за просечната месечна плата по 
работник за месец септември 2009 година 122/58

2487. Објава за трошоците на живот за ме-
сец септември 2009 година во однос
на месец август 2009 година................ 127/24

2499. Решение за давање согласност на 
Статутарна одлука за измени и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа на 
град Скопје............................................. 128/25

2500. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Центар за социјална
работа Кратово....................................... 128/25

2501. Правилник за престанок на важење
на Правилникот за начинот на оства-
рување и користење на правото на со-
цијална парична помош........................ 128/25

2502. Правилник за престанок на важење
на Правилникот за начинот на оства-
рување на правото на постојана па-
рична помош.......................................... 128/25
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2555. Решение за давање согласност на 
Статутарна одлука за измени и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа
Делчево………………………………... 131/75

2615. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец октомври 2009 
година..................................................... 134/110

2631. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Центар за социјална
работа Демир Хисар.............................. 135/10

2717. Правилник за начинот, видот и бро-
јот на стручните лица за давање на 
грижа за сместените лица, просторни-
те услови и опремата за живеење во 
мал групен дом...................................... 139/15

2718. Правилник за нормативите и стан-
дардите за основање и започнување
со работа на установи за социјална за-
штита Центар за лица бездомници...... 139/19

2727. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец октомври
2009 година............................................ 139/24

2869. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Центар за социјална
работа Валандово.................................. 143/23

2969. Правилник за начинот за остварува-
ње на правото на постојана парична
помош..................................................... 146/59

2970. Правилник за начинот на остварува-
ње и користење на правото на соци-
јална парична помош........................... 146/65

2980. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец ноември 2009 
година..................................................... 146/75

3002. Објава на стапката на трошоците на 
живот и платите за месец ноември
2009 година............................................ 147/94

3424. Решение за давање согласност на 
Статутарна одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈУ Ме-
ѓуопштински центар за социјална ра-
бота Прилеп........................................... 161/187

3425. Правилник за поблиските услови за 
стандардите во поглед на потребен про-
стор, опрема и стручен кадар, нивото на 161/188

3462. Решение за впишување на Здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 163/6

3463. Решение за впишување на Здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 163/6

3464. Решение за впишување на Здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 163/6

 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2580. Правилник за содржината и начинот

на водење на Регистарот на копии на 
библиотечни  добра и за образецот на 
сертификатот на копијата на библио-
течното добро........................................ 133/11

2581. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење евиденција на 
библиотечниот фонд и на библиотеч-
ната документација............................... 133/13

  

 МИНИСТЕРСТВО                
ЗА  ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

88. Правилник за изменување и допол-
нувања на Правилникот за начинот, 
постапката и поблиските критериуми
за одобрување на возни редови за но-
ви линии и за промена на одобрени
линии во меѓуопштинскиот и меѓуна-
родниот превоз на патници и за фор-
мата и содржината на образецот на 
дозволата и на возниот ред................... 3/399

249. Правилник за начинот на изготвува-
ње и доставување на податоци и ин-
формации потребни за изготвување
на урбанистички планови..................... 11/56

250. Правилник за начинот на употреба и 
чување на заверените урбанистички
планови и урбанистички проекти за 
градби од значење на Републиката, 
утврдени со Законот за градење како
градби од прва и втора категорија, за 
подрачја кои се вон планските опфати
на урбанистичките планови, а се во 
согласност со Просторниот план на 
Републиката и за начинот на изработ-
ка и чување на картираните подлоги
од урбанистичките планови................. 11/56

265. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко плани-
рање......................................................... 12/71

345. Правилник за нормативи и технички
стандарди и здравствено-санитарни
услови за изградба и реконструкција
на гробиштата, на придружните об-
јекти и на инфраструктурата................ 16/13
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421. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот, постапката и 
програмата за полагање на испитот за 
добивање на сертификат за учество
на возачите во меѓународниот патен
сообраќај, формата и содржината на 
уверението за положен испит и на 
сертификатот.......................................... 20/65

422. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за посебните техничко-екс-
плоатациони услови за возилата за 
вршење на одделни видови на превоз
во патниот сообраќај и за формата и 
содржината на потврдата за исполну-
вање на посебните техничко-експлоа-
тациони услови...................................... 20/65

423. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот, постапката и 
програмата за полагање на испитот за 
добивање на сертификат за професио-
нална компетентност на управителот
или од него овластено лице одговор-
но за превоз, формата и содржината
на уверението за положен испит и на 
сертификатот за професионална ком-
петентност.............................................. 20/65

469. Правилник за сигнални знаци и сиг-
нални ознаки на железничките пруги
и возот, видот, значењето, формата, 
бојата и најмалата далечина на видли-
воста на сигналните знаци и ознаки, 
како и местата на нивно вградување, 
односно поставување и начин на нив-
на употреба............................................ 22/3

630. Правилник за начинот на идентифи-
кација на јавните патишта со соодве-
тен референтен систем и стационажа.. 32/51

697. Правилник за начинот на обезбеду-
вање на непречен пристап, движење, 
престој и работа на лицата со инва-
лидност до и во градбите...................... 39/8

712. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за видови на 
дејности што ќе се вршат во времени-
те објекти на градежно неизградено
земјиште сопственост на Република
Македонија............................................. 40/6

804. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за критериу-
мите за овластување на лица за испи-
тувачи во листата на воздухопловни
стручњаци.............................................. 45/5

1091. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на градежен
дневник и градежна книга.................... 64/89

1264. Правилник за содржината на проек-
тите, означувањето на проектот, на-
чинот на заверка на проектот од стра-
на на одговорните лица и начинот на 
користење на електронските записи..... 71/50

1382. Правилник за начинот на вршење на 
технички преглед и содржината на 
извештајот на изведувачот за градби
за кои не е потребно издавање на одо-
брение за  градење................................. 78/77

1655. Правилник за степенот на уредува-
њето на градежното земјиште со обје-
кти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината
на трошоците за уредувањето во за-
висност од степенот на уреденост...... 88/41

1673. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за сообраќајни знаци, опре-
ма и сигнализација................................ 89/6

1693. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за посебните техничко-екс-
плоатациони услови за возилата за 
вршење на одделните видови на пре-
воз во патниот сообраќај и за формата
и содржината на потврдата за испол-
нување на посебните техничко-експ-
лоатациони услови................................ 90/31

1694. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
лиценците за вршење на одделни ви-
дови на јавен превоз во патниот сооб-
раќај и начинот и постапката за доби-
вање и одземање на лиценците како и 
за продолжување на лиценцата за 
автотакси превоз на патници................ 90/31

1770. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за стандарди и нормативи
за урбанистичко планирање................. 93/16

2105. Правилник за техничките елементи
за изградба и реконструкција на јав-
ните патишта и на објектите на патот 110/3

2199. Број на поединечни транспортни
дозволи по квоти со назнака кој вид 
од нив се критични дозволи................. 115/5

2216. Исправка…………………………....... 116/7
2742. Правилник за изменување и допол-

нувања на Правилникот за начинот, 
постапката и поблиските критериуми
за одобрување на возни редови за но-
ви линии и за промена на одобрени
линии во меѓуопштинскиот и меѓуна-
родниот превоз на патници и за фор-
мата и содржината на образецот на 
дозволата и на возниот ред................... 140/13
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2816. Правилник за начинот и постапката
за издавање и одземање на лиценците
за проектирање на градби, ревизија на 
проектна документација, управител
на градба, изведувач на градби, над-
зор на изградбата на градби и управи-
тел на одржување на објекти од прва, 
втора и трета категорија, формата и 
содржината на образецот на лиценци-
те како и формата, содржината и на-
чинот на водење на регистарот за из-
дадени лиценци..................................... 142/26

2817. Правилник за начинот и постапката
за издавање и одземање на овластува-
њата за проектирање на градби, реви-
зија на проектна документација, ин-
женер за изведба и надзорен инженер, 
како и формата, содржината и начи-
нот на водењето на Регистарот за из-
дадени и одземени овластувања.......... 142/45

2870. Правилник за висината на надоме-
стокот за добивање на лиценци........... 143/23

2871. Правилник за посебните услови за 
планирање, проектирање, изградба и 
реконструкција на аеродром................ 143/24

2990. Правилник за формата и содржината
на барањето, потребната документа-
ција и образецот на Решението за из-
ведување на градбите односно поста-
вување на опремата за кои не е по-
требно одобрение за градење............... 147/79

3146. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот, постапката и 
програмата за полагање на испитот за 
добивање на сертификат за професио-
нална компетентност на управителот
или од него овластено лице одговор-
но за превоз, формата и содржината
на уверението за положен испит и на 
сертификатот професионална компе-
тентност.................................................. 149/74

3147. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот, постапката и 
програмата за полагање на испитот за 
добивање на сертификат за учество
на возачите во меѓународниот патен
сообраќај, формата и содржината на 
уверението за положен испит и на 
сертификатот.......................................... 149/74

3240. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на одобре-
ние и формата и содржината  на  об-
разецот  на  одобрението за градење... 153/21

3241. Правилник за формата и содржината
на одобрението за употреба.................. 153/31

3242. Правилник за формата и содржината
на барањето за измени во текот на из-
градбата и образецот на Решението за 
одобрување  на измените...................... 153/34

3243. Правилник за постапката за ностри-
фикација, содржината на писмениот
извештај, согласноста за нострифика-
ција и начинот на заверување на про-
ектите од страна на комисија............... 153/38

3244. Правилник за содржината и обемот
на вршењето на ревизија на проектот
и начинот на заверката на ревидира-
ниот проект од страна на ревидентот.. 153/40

3245. Правилник за начинот на издавање и 
одземање на лиценцата за управител
за вршење на дејностите на управува-
ње со станбена зграда, како  и форма-
та и содржината на образецот на ли-
ценцата................................................... 153/41

3337. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за степенот на уредувањето
на градежното земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура и начи-
нот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето  во завис-
ност од степенот на уреденост............. 157/114

3460. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за техничките елементи за
изградба и реконструкција на јавните
патишта и на објектите на патот.......... 163/3

  

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И      
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

11. Правилник за критериумите коишто
треба да се исполнат за добивање на 
еколошка ознака за туристичко сме-
стување………………………………... 2/16

346. Правилник за формата и содржината
на поканата за наплата на глобата во 
мандатна постапка................................. 16/15

501. Листа на зони и агломерации за ква-
литет на амбиентниот воздух............... 23/23

698. Правилник за содржината и начинот
на водење, чување и одржување на 
евиденцијата во Регистарот на отпад.. 39/21

699. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за Програма-
та и начинот за полагање стручен ис-
пит за управител со отпад, образец на 
уверение, како и висина и начин на 
плаќање на надоместокот за полагање
на стручен испит за управител со от-
пад........................................................... 39/21
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тниот воздух........................................... 108/13

2020. Правилник за начинот на постапува-
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стапката за оцена на влијанието на 
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постапката за воспоставување и рабо-
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на подготвување на плановите за уп-
равување со речните сливови............... 148/11
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на оценувањето на ризикот како ре-
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Рег. бр.  Бр./стр.
1092. Решение од Министерството за ло-
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1948. Правилник за Методологијата за 

изработка на планските документи за 
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1949. Правилник за постапката и Методо-
логијата за оценувањето на предлог-
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 МЕЃУРЕСОРСКА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКА-
ТА ЗА УПАТУВАЊЕ ЛИЦА ОД 

РМ ВО МЕЃУНАРОДНИ МИСИИ И 
МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

12. Правилник за формата, содржината и 
начинот на водење на Регистер на 
единствена евиденција на прекршоци-
те, изречените прекршочни глоби
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94. Решение од Комисијата за хартии од 
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95. Решение од Комисијата за хартии од 
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96. Решение за давање одобрение за осно-
вање на друштво за управуавње со 
фондови................................................... 4/9

97. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда........... 4/10
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пилоти на авиони................................... 39/23

783. Правилник за постапки, процедури и 
минимум услови за безбедно полету-
вање и слетување на воздухопловите.. 43/48

1045. Правилник за начинот на одржување
и техничка контрола на одржувањето
на воздухоплов, мотор, елиса, падо-
бран и опрема на воздухоплов, изра-
ботка на техничко-технолошка доку-
ментација за одржувањето и посебни-
те услови во однос на потребниот
персонал, опремата и другите посебни
услови неопходни за безбедно и уред-
но работење, како и формата, содржи-
ната, евиденцијата и начинот на изда-
вање, продолжување, обновување и 
промена на уверението за исполнува-
ње на условите за одржување на воз-
духоплови............................................... 61/13

1275. Правилник за стручно оспособува-
ње, проверки, дозволи и овластувања
на персоналот за поставување, одржу-
вање, контрола и мониторирање на 
техничките средства, уредите и опре-
мата, за давање на услуги на воздухо-
пловна навигација.................................. 73/26

1695. Правилник за начинот на вршење на 
превоз за сопствени потреби, како и 
посебните условите во однос на воз-
духопловите, опремата и другите по-
себни услови неопходни за безбедно и 
уредно работење................................... 90/31

2315. Правилник  за стручно оспособување, 
проверки, дозволи и овластувања на 
пилоти на хеликоптери.......................... 121/5

2406. Правилник за правилата и постапките
на летањето на воздухопловите............ 126/29

  

 АГЕНЦИЈА  
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКА-

ЦИИ НА РМ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

110. Одлука за распишување на јавен тен-
дер за доделување на 2 (две) одобре-
ниja за користење на радиофреквен-
ции од радиофреквенцискиот опсег
1720-1785 MHz/1815-1880 MHz........... 4/13

111. Одлука за распишување на јавен тен-
дер за доделување на одобрение за ко-
ристење на радиофреквенции од ради-
офреквенцискиот опсег 1800-1805 MHz 4/15

112. Одобрение од Агенцијата за елект-
ронски комуникации............................. 4/16

256. Одлука за распишување на јавен тен-
дер за доделување на 2 (две) одобре-
нија за користење на радиофреквен-
ции за обезбедување на јавни мобил-
ни комуникациски мрежи и услуги од 
третата генерација  (3G)........................ 11/58

364. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за преносли-
вост на броеви........................................ 17/6

1663. Одлука за распишување на јавен тен-
дер за доделување на 2 (две) одобре-
нија за користење на радиофреквен-
ции за обезбедување на јавни мобил-
ни комуникациски мрежи и услуги од 
третата  генерација (3G)........................ 88/47

2204. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за преносли-
вост на броеви........................................ 115/10

2875. Правилник за содржината и формата
на нотификацијата, потребната доку-
ментација и потврдата за регистрација 143/28

2876. Правилник за доделување на броеви
и серии на броеви од Планот за нуме-
рација...................................................... 143/38

2877. План за нумерација на јавните кому-
никациски мрежи и услуги на Репуб-
лика Македонија.................................... 143/46

3227. Одлука за распишување на повторен
јавен тендер за доделување на 2 (две) 
одобренија за користење на радио-
фреквенции за обезбедување на јавни
мобилни комуникациски мрежи и ус-
луги од третата генерација (3G)........... 152/13
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 АГЕНЦИЈА  
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА           

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

924. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за обука, преквалификација
или доквалификација на невработени-
те и други лица....................................... 53/68

  

 АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

516. Правилник за методологијата за прес-
метување на годишниот надоместок за 
надзор на пазарот на поштенски услуги 24/18

692. Правилник за методологија за фор-
мирање на цени за универзалната
поштенска услуга.................................. 38/26

  

 АГЕНЦИЈА  
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО- 

ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

125. Одлука за забранување на поврзано
лице на пензиско друштво да врши
услуги со хартии од вредност............... 5/19

378. Одлука за висината на месечниот на-
домест кој Агенцијата за супервизија
на капитално финансирано пензиско
осигурување го наплатува од пензи-
ските друштва, пресметан како про-
цент од придонесите, за 2009 година.. 18/4

379. Исправка на Правилникот за начинот
на спречување на злоупотреба на ин-
формациите добиени како резултат на 
службената положба и за содржината
и начинот на известување за трансак-
ции со хартии  од вредност („Службен
весник на РМ“ бр. 138/08)..................... 18/4

886. Одлука за издавање дозвола за врше-
ње на дејност управување со добро-
волни пензиски фондови и условно
одобрение за управување со доброво-
лен пензиски фонд................................. 52/27

952. Одлука за утврдување на датумот за 
отпочнување со работи на маркетинг
и  испитување на јавното мислење...... 55/3

953. Одлука за почеток на примена на на-
малувањето на процентот на надоме-
стокот од придонеси кој го наплатува
Акционерското друштво за управува-
ње со пензиски фондови „НОВ ПЕН-
ЗИСКИ ФОНД“ Скопје......................... 55/3

1108. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот и постап-
ката за полагање испит за стекнување
својство на агент и за запишување на 
лицето во регистарот на агенти и за 
формата и содржината на уверението 64/99

1206. Одлука за полноважност на условно-
то одобрение за управување со добро-
волен пензиски фонд............................. 69/19

1207. Правилник за содржината на доку-
ментот за инвестициона стратегија на 
задолжителен и доброволен пензиски
фонд......................................................... 69/19

1208. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот и постап-
ката за маркетинг на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови............. 69/21

1523. Правилник за измена на Правилни-
кот за постапката на распределба на 
осигуреници во задолжителни пензис-
ки фондови, за начинот и постапката
за членство во задолжителен пензи-
ски фонд при зачленување по прв пат, 
за начинот и постапката на премин на 
член од постоен во иден задолжите-
лен пензиски фонд и за формата на 
Договорот за членство во задолжите-
лен пензиски фонд................................. 83/108

1524. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот зa инвестирање на 
средствата на задолжителните пензис-
ки фондови............................................. 83/108

1708. Одлука за дополнителни ограничува-
ња на вложувањата на средствата на 
доброволeн пензиски фонд во оддел-
ни видови инструменти......................... 91/15

1709. Правилник за измена на Правилни-
кот за начинот на управување со за-
должителен и/или доброволен  пензи-
ски фонд по повлекување или укину-
вање на одобрението за управување
со задолжителен и/или доброволен
пензиски фонд на пензиските друштва 91/15

1710. Правилник за измена на Правилни-
кот за инвестирање на средствата на 
доброволните пензиски фондови......... 91/16
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1997. Одлука за издавање дозвола за врше-
ње на дејност управување со добро-
волни пензиски фондови и условно
одобрение за управување со доброво-
лен пензиски фонд................................. 106/7

2943. Одлука за полноважност на условно-
то одобрение за управување со добро-
волен пензиски фонд............................. 145/44

3371. Одлука за висината на месечниот на-
домест што го наплатува Агенцијата
за супервизија на капитално финанси-
рано пензиско осигурување од пен-
зиските друштва за 2010 година.......... 157/202

3372. Одлука за максималната висина на 
надоместокот од придонесите уплате-
ни во задолжителен пензиски фонд за 
2010 година............................................ 157/202

3373. Правилник за измена на Правилни-
кот зa инвестирање на средствата на 
задолжителните пензиски фондови..... 157/202

3374. Правилник за измена на Правилни-
кот за потребниот обем на тргување и 
неопходната кадровска, техничка и 
организациона оспособеност на до-
машните правни лица кои можат да 
бидат избрани за вршење на услуги со 
хартии од вредност........................... 157/202

3375. Правилник за членство во задолжи-
телен пензиски фонд............................. 157/203

  

 АГЕНЦИЈА  
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА  

ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2996. Тарифник за содржината и висината

на надоместоците и давачките што ги
наплатува Агенцијата за супервизија
на осигурување и роковите за уплата.. 147/91

3151. Исправка............................................... 149/75
3311. Исправка на Тарифникот за содржи-

ната и висината на надоместоците и 
давачките што ги наплатува Агенција-
та за супервизија на осигурување и 
роковите за уплата................................. 154/32

  

 АГЕНЦИЈА  
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ

РАЗВОЈ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

854. Правилник за формата и содржината
на легитимацијата на контролорите
како и начинот на нејзино издавање и 
одземање................................................. 48/20

 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 
ОДЗЕМЕН ИМОТ НА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2839. Правилник за формата и содржината

на образецот на службената легитима-

ција,начинот на нејзиното издавање и 

одземање на вработените во Агенци-

јата за управување со одземен имот..... 142/141
2878. Исправка................................................ 143/52
2976. Одлука за поништување на Правил-

никот за формата и содржината на об-

разецот на службената легитимација, 

начинот на нејзиното издавање и од-

земање на вработените во Агенцијата

за управување со одземен имот............ 146/67
  

 ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

  

Рег. бр.  Бр./стр.

727. Правилник за работа на Одборот за до-

делување на наградата „Гоце Делчев“...... 40/22
867. Одлука за доделување на наградата

„Гоце Делчев” за 2009 година, за осо-

бено значајни остварувања од интерес

за Републиката во областа на науката 50/11
  

 ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА

НАГРАДА „МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ

ЈАСМИН“ 

  

Рег. бр.  Бр./стр.

3148. Одлука  за доделување на Државната

награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“ 

во 2009 година за особено значајни

остварувања од интерес на  Република

Македонија во областа на публици-

стиката и новинарството....................... 149/74
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 ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2016. Одлука за доделување на Државната

награда “Мајка Тереза” во 2009 годи-
на, за особено значајни остварувања
од интерес на државата во областа на 
хуманоста и човечката солидарност и 
за поттикнување, унапредување на 
меѓусебното разбирање и развој на со-
работката како меѓу народите, така и 
меѓу припадниците на различните за-
едници, култури и вери......................... 107/7

  
 ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„11 ОКТОМВРИ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2388. Одлука за доделување на Државната

награда „11 Октомври” во 2009 годи-
на, за највисоко признание за животно
дело во областа на науката, уметно-
ста, стопанството и во другите дејно-
сти од јавен интерес на Република
Македонија............................................. 125/16

  
 ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2919. Одлука за доделување на Државната

награда „Св. Климент Охридски” во 
2009 година за највисоко признание
за долгогодишни остварувања во об-
ласта на воспитанието, образование-
то, културата, уметноста, здравството, 
спортот, заштитата и унапредувањето
на човековата околина и во социјална-
та дејност од јавен интерес на Репуб-
лика Македонија.................................... 144/19

  

 ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА

„23 ОКТОМВРИ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2505. Одлука за доделување на Државната

награда „23 Октомври” во 2009 годи-
на за долгогодишни остварувања во 
областа на науката, културата, образо-
ванието, заштитата на државните ин-
тереси и промоција на државните
приоритети, вредности и културно-
историското наследство на Република
Македонија............................................ 128/28

 ОДБОР  
ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО

ОБРАЗОВАНИЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2316. Правилник за  организацијата, рабо-

тата, начинот на одлучување, методо-
логијата, постапката за акредитација, 
критериумите и стандардите за акре-
дитација, како и други прашања во 
врска со работата на Одборот за акре-
дитација на високото образование....... 121/165

  
 МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  

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

меѓу Република Македонија и Чешката
Република за размена и заемна зашти-
та на класифицирани информации 10/1

2. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Молдова
за реадмисија на лица со недозволен
престој..................................................... 10/24

3. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Советот на министри на Босна
и Херцеговина за преземање на лица
со незаконски престој............................ 10/56

4. Закон за ратификација на Протоколот
за изменување на Договорот меѓу Ма-
кедонската влада и Романската влада
за поттикнување и заемна заштита на 
инвестициите потпишан во Букурешт
на 12 јуни 2000 година.......................... 10/93

5. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Советот на министри на Босна
и Херцеговина за соработка во борба-
та против тероризмот, организирани-
от криминал, недозволена трговија со 
наркотични дроги, психотропни супс-
танции и прекурсори, илегална мигра-
ција и останати кривични дела............. 1

6. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Хрватска
за размена и заемна заштита на класи-
фицирани информации.......................... 43

7. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Словачката Репуб-
лика за заемна заштита на класифици-
рани информации.................................. 72

 



Страна 118           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2009 

8. Закон за ратификација на Конвенци-
јата на Советот на Европа за превен-
ција на тероризмот………………….... 20/72
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за утврдување на референтни цени на 
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Годишната претплата на Регистарот
на прописи на Република Македонија
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дина („Сл. весник на РМ” бр. 104/2008). 67/35

2944. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозвола за вршење радиоди-
фузна дејност (телевизија преку сате-
лит)............................................................ 145/45

2945. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозволи за вршење радиоди-
фузна дејност (телевизија преку кабел) 
на локално ниво....................................... 145/46

2946. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозволи за вршење радиоди-
фузна дејност (радио) на локално ниво 145/47

2947. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозвола за вршење радиоди-
фузна дејност на непрофитна радиоди-
фузна установа - за радио на локално
ниво (Битола)........................................... 145/49

3028. Одлука за одземање на дозволата за 
вршење на радиодифузна дејност........ 148/139

3029. Одлука за одземање на дозволата за 
вршење на радиодифузна дејност........ 148/140

  

 СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

868. Одлука за избор на јавни обвинители
во јавните обвинителства без ограни-
чување на траење на мандатот............... 50/12

869. Оглас за избор на јавни обвинители..... 50/12
891. Одлука за престанок на функцијата ја-

вен обвинител...................................... 52/28
945. Оглас за избор на јавни обвинители..... 54/17

1472. Одлука за избор на јавен обвинител во 
Јавното обвинителство без ограничу-
вање на траење на мандатот................... 81/21

1473. Одлука за избор на Виш јавен обвини-
тел на Вишото јавно обвинителство во 
Скопје....................................................... 81/21

1474. Одлука за избор на Виш јавен обвини-
тел на Вишото јавно обвинителство во 
Битола....................................................... 81/22

1475. Одлука за избор на јавни обвинители
во Вишото јавно обвинителство во 
Скопје....................................................... 81/22

1476. Одлука за избор на јавни обвинители
во Јавното обвинителство на Републи-
ка Македонија.......................................... 81/22

1477. Одлука за избор на јавни обвинители
во Основните јавни обвинителства....... 81/22

1478. Одлука за избор на јавни обвинители
во Основните јавни обвинителства....... 81/23

1479. Оглас за избор на јавни обвинители.... 81/23
1637. Одлука за престанок на функцијата ја-

вен обвинител.......................................... 87/27
1696. Одлука за престанок на функцијата ја-

вен обвинител.......................................... 90/68
1697. Одлука за престанок на функцијата ја-

вен обвинител.......................................... 90/68
1698. Одлука за престанок на функцијата ја-

вен обвинител.......................................... 90/68
1699. Одлука за престанок на функцијата ја-

вен обвинител.......................................... 90/69
1700. Одлука за престанок на функцијата ја-

вен обвинител.......................................... 90/69
1701. Одлука за престанок на функцијата ја-

вен обвинител.......................................... 90/69
1702. Одлука за престанок на функцијата ја-

вен обвинител.......................................... 90/69
1703. Одлука за избор на јавни обвинители

во јавните обвинителства без ограни-
чување на траење на мандатот............... 90/70

1704. Одлука за определување на бројот на 
јавни обвинители..................................... 90/71

 



Страна 126           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2009 

1705. Оглас за избор на јавен обвинител....... 90/72
1874. Одлука за престанок на функцијата ја-

вен обвинител.......................................... 96/182
2033. Оглас за избор на јавни обвинители.... 108/40
2146. Одлука  за избор на јавни обвинители

во основните јавни обвинителства….... 112/44
2705. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија.............. 138/66
2706. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија.............. 138/67
2840. Оглас од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија.............. 142/143
  

 СОВЕТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

785. Деловник на Советот за судска
служба.................................................. 43/49

  

 ДИРЕКЦИЈА  
ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

  
Рег. бр.  Бр./стр.
3376. Правилник за содржината на Програ-

мата за радијациона заштита, планот за
радијациони вонредни настани и прог-
рамата за обезбедување на квалитет и 
контрола на сигурност............................ 157/213

3377. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање
на дозволата за вршење на дејност со 
извори на јонизирачко зрачење, фор-
мата и содржината на образецот на 
дозволата и за начинот и постапката за 
издавање на дозволата............................ 157/214

3448. Правилник за видовите на обуки и со-
држината на програмата за обука на 
одговорните лица за радијациона заш-
тита и на лицата кои работат  со изво-
ри на јонизирачко зрачење..................... 162/21

3449. Правилник за критериуми за иззема-
ње на извор на јонизирачко зрачење и 
исклучување на изложеност на дефи-
ниран извор од контрола........................ 162/28

3450. Правилник за категоризација на изво-
ри на јонизирачко зрачење и за катего-
ризација на радиоактивен и нуклеарен
материјал.................................................. 162/41

3451. Правилник за категоризација на ради-
јациони и нуклеарни закани................... 162/46

3452. Правилник за максимално дозволени
граници на испуштање на радиоактив-
ни материи во животната средина, на-
чин на вршење мониторинг, водење
евиденција и поднесување извештаи.... 162/47

 

3466. Правилник за максимално дозволени
количини на радионуклиди во храна, во-
да, воздух, земјиште, производи и суро-
вини од животинско и растително потек-
ло и предмети за општа употреба.............. 163/7

  

 ДИРЕКЦИЈА  
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
2979. Упатство за престанување на важење-

то на Упатството за начинот на работа
и одлучување на регионалните штабо-
ви за заштита и спасување...................... 146/75

  

 ДИРЕКЦИЈА  
ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ 

ПОДАТОЦИ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
693. Правилник за техничките и организа-

циските мерки за обезбедување тајност 
и заштита на обработката на личните 
податоци................................................... 38/27

694. Правилник за изменување на Правил-
никот за начинот на вршење на инс-
пекцискиот надзор................................... 38/32

  

 КОМИСИЈА  
ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

  
Рег.бр.  Бр./стр.

174. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 6/50

175. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 6/50

176. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 6/51

177. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 6/51

459. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата…..................................... 21/101

460. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата…..................................... 21/101

461. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата…..................................... 21/102

462. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата…..................................... 21/102

463. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата…..................................... 21/103

660. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 34/31

661. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 34/31

662. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 34/31

 



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2009 Страна 127 
 

946. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 54/18

947. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 54/19

948. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 54/19

954. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 55/4

995. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 57/5

1299. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 74/15

1300. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 74/15

1301. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 74/15

1638. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 87/27

1639. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 87/27

1640. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 87/27

1641. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 87/28

1642. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 87/28

2841. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 142/144

2842. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 142/144

2998. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 147/93

2999. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 147/93

3000. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 147/94

3001. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 147/94

  

 КОМИСИЈА  
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
1800. Одлука за содржината и формата на пис-

мената изјава утврдена во член 6 од Зако-
нот за определување дополнителен услов
за вршење на јавна функција....................... 93/26

1801. Одлука за објавување на известување
за датумот од кој почнува да тече ро-
кот за поднесување на заверена писме-
на изјава.................................................... 93/28

 

 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
1914. Договор за меѓуопштинска соработка.. 99/56

  

 ЗДРУЖЕНИЕ  
ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ 
МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП НА РМ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
1480. Правилник за измени и дополнување

на Правилникот за распределба на ав-
торските надоместоци............................. 81/24

1481. Правилник со тарифа за измени и до-
полнување на Правилникот со тарифа
за користење авторски музички дела..... 81/27

  

 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

197. Решение за изменување на Решението
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 
потекло од домашни и диви чапункари. 8/14

663. Решение за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија и транзит преку тери-
торијата на Република Македонија на 
живи домашни и диви чапункари,  се-
ме за вештачко осеменување, јајни кле-
тки и ембриони, свежо и замрзнато ме-
со, производи, суровини и отпадоци по 
потекло од домашни и диви чапункари. 34/32

943. Решение за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија и транзит преку тери-
торијата на Република Македонија на 
живи домашни и диви свињи, семе за 
вештачко осеменување, јајни клетки и 
ембриони по потекло од домашни и 
диви свињи од сите земји, заради спре-
чување на внесување на болеста инф-
луенца кај свињи...................................... 54/16

 



Страна 128           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2009 

996. Решение за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија на животни, произво-
ди, суровини и отпадоци од животин-
ско потекло заради спречување на вне-
сување на трансмисивни спонгиоформ-
ни енцефалопатии................................... 57/5

1109. Решение за престанување на важење
на Решението за забрана на увоз во Ре-
публика Македонија и транзит преку
територијата на Република Македонија
на живи домашни и диви свињи, семе
за вештачко осеменување, јајни клетки
и ембриони по потекло од домашни и 
диви свињи од сите земји, заради спре-
чување на внесување на болеста инф-
луенца кај свињи...................................... 64/100

1983. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за забрана на увоз во 
Република Македонија на животни, 
производи, суровини и отпадоци од 
животинско потекло заради спречува-
ње на внесување на трансмисивни
спонгиоформни енцефалопатии............. 105/32

3196. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за забрана на увоз во 
Република Македонија на животни, 
производи, суровини и отпадоци од 
животинско потекло заради спречува-
ње на внесување на трансмисивни
спонгиоформни енцефалопатии............. 150/52

  

 СТОПАНСКА КОМОРА ЗА ТУРИЗАМ
НА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
1551. Општи услови за патување за агенции

членки на СКТМ...................................... 84/49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И       
УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
2486. Програма за полагање на стручен ис-

пит за добивање на сертификат за ра-
ководење со туристички агенции........... 127/23

  

 ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
2159. Правилник за изменување и дополну-

вање на Правилникот за начинот на по-
лагање на испитот, формата и содржи-
ната на уверението и висината на тро-
шоците за полагањето на испитот за 
стекнување на звањето овластен држа-
вен ревизор............................................... 113/15

  

 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА       
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

  
Рег.бр.  Бр./стр.
2977. Правилник за формата  и  содржината

на образецот  на изјава за интереси....... 146/67
  

 ГА-МА АД СКОПЈЕ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

811. Мрежни правила за пренос на приро-
ден гас....................................................... 45/17

2562. Методологија за билансирање на си-
стемот за пренос на природен гас…….. 131/78

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 

Цена 200 денари 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /MKI ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


