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на Република Македонија.................... 171/83

3715. Закон за изменување и дополнување
на Законот за извршување.................... 171/84

  

 О Д Л У К И 
Рег. бр.  Бр./стр.

138. Одлука за верификација на мандатот
на пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија.................................... 9/3

283. Одлука за избор на претседател и
заменик-претседател на Комисијата 
за верификација на фактите................. 16/3

284. Одлука за изменување на Одлуката
за  избор на претседатели, заменици
на претседателите, членови и нивни
заменици на комисиите на Собрание-
то на Република Македонија................ 16/3

285. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на претседател и членови и
нивни заменици на Советот на Соб-
ранискиот канал.................................... 16/4

286. Одлука за изменување на Одлуката
за  основање на пратенички групи на
Собранието на Република Македони-
ја за соработка со парламенти на дру-
ги држави и избор на претседатели и 
членови на пратеничките групи на
Собранието на Република Македони-
ја за соработка со парламенти на дру-
ги држави............................................... 16/4

395. Одлука за изменување на Одлуката 
за испраќање на единица на Армијата 
на Република Македонија за учество 
во мировна операција во Авганистан.. 22/36

549. Одлука за изменување на Одлуката 
за избор на членови на Комитетот за 
односи меѓу заедниците....................... 31/4

550. Одлука за избор на претседател и 
членови на Одборот за одбележување 
на 100 години од раѓањето на Мајка 
Тереза – Гонџа Бојаџиу......................... 31/4

551. Одлука за избор на претседател и 
членови на Одборот за одбележување 
на 1100 години од смртта на охрид-
скиот чудотворец Св. Наум Охридски 31/4

552. Одлука за избор на претседател и 
членови на Одборот за одбележување 
на 20 години од одржувањето на пр-
вите повеќепартиски избори во Ре-
публика Македонија............................. 31/5

711. Одлука за испраќање на припадник 
на Армијата на Република Македони-
ја за учество во мировната операција 
на Обединетите нации, UNIFIL во 
Либан...................................................... 40/2

746. Одлука за давање согласност на Го-
дишната програма за работа и развој 
на Агенцијата за регулирање на паза-
рот на железнички услуги на Репуб-
лика Македонија за 2010 година.......... 41/2

747. Одлука за давање согласност на Го-
дишниот финансиски план на Аген-
цијата за регулирање на пазарот на 
железнички услуги на Република Ма-
кедонија за 2010 година....................... 41/2

762. Одлука за одобрување на Финанси-
скиот план на Јавното претпријатие 
Македонска радио-телевизија за ре-
довни и инвестициони активности на 
радиопрограмите наменети за сосед-
ните земји и Европа на странски јази-
ци за 2010 година.................................. 42/51

763. Одлука за одобрување на Финанси-
скиот план на Јавното претпријатие 
македонска радио-телевизија за ре-
довни и инвестициони активности на 
радиопрограмите наменети за инфор-
мирање на иселениците и граѓаните 
на Република Македонија кои живеат 
во соседните земји, во Европа и на 
другите континенти на македонски и 
на јазикот што го зборуваат најмалку 
20% од граѓаните кој е различен од 
македонскиот јазик и на другите нем-
нозински заедници за 2010 година..... 42/51

 



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2010 Страна 11 
 

764. Одлука за одобрување на Финанси-
скиот план на Јавното претпријатие 
Македонска радио-телевизија за ре-
довни и инвестициони активности на 
радиопрограмски сервис преку сате-
лит наменет за иселениците и граѓа-
ните на Република Македонија кои 
живеат во Европа и на другите конти-
ненти на македонски јазик и на јази-
кот што го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните кој е различен од маке-
донскиот јазик и на другите немно-
зински  заедници  за 2010 година........ 42/51

765. Одлука за одобрување на Финанси-
скиот план на Јавното претпријатие 
Македонска радио-телевизија за ре-
довни и инвестициони активности на 
телевизиски програмски сервис преку 
сателит наменет за иселениците и 
граѓаните на Република Македонија 
кои живеат во Европа и на другите 
континенти на македонски јазик и на
јазикот што го зборуваат најмалку 
20% од граѓаните кој е различен од 
македонскиот јазик и на другите нем-
нозински заедници  за 2010 година..... 42/52

766. Одлука за одобрување на Финанси-
скиот план на Јавното претпријатие 
Македонска радио-телевизија за ре-
довни и инвестициони активности на 
втор телевизиски програмски сервис 
преку сателит наменет за иселеници-
те и граѓаните на Република Македо-
нија кои живеат во Европа и на дру-
гите континенти на албански јазик за 
2010 година............................................ 42/52

767. Одлука за одобрување на Финанси-
скиот план на Јавното претпријатие 
македонска радио-телевизија за ре-
довни и инвестициони активности на-
менет за емитување на активностите 
на Собранието на Република Македо-
нија  за 2010 година.............................. 42/52

997. Одлука за избор на член на Судскиот 
совет на Република Македонија.......... 56/2

1010. Одлука за именување на претседател 
на Комисијата за електронски кому-
никации.................................................. 57/77

1011. Одлука за именување на членови на 
Советот на Македонската радиотеле-
визија...................................................... 57/77

1012. Одлука за разрешување и именување 
на претседател и членови на Одборот 
за доделување на Државната награда 
“Св.Климент Охридски”....................... 57/77

1013. Одлука за разрешување и именување 
на претседател и членови на Одборот 
за доделување на Државната награда 
„11 Октомври“....................................... 57/78

1014. Одлука за разрешување и именување 
на претседател и членови на Одборот 
за доделување на Државната награда 
„Мајка Тереза“....................................... 57/78

1015. Одлука за дополнување на Одлуката 
за  основање на пратенички групи на 
Собранието на Република Македони-
ја за соработка со парламенти на дру-
ги држави и избор на претседатели и 
членови на пратеничките групи на 
Собранието на Република Македони-
ја за соработка со парламенти на дру-
ги држави............................................... 57/79

1152. Одлука за престанок на мандат на 
член на Советот на Јавното претпри-
јатие Македонска радиотелевизија...... 65/2

1153. Одлука за именување на член на Сове-
тот на Македонската радиотелевизија 65/2

1154. Одлука за избор на член на Советот 
за радиодифузија................................... 65/2

1155. Одлука за разрешување и именување 
на членови на Советот за статистика 
на Република Македонија.................... 65/3

1156. Одлука за дополнување на Одлуката 
за  основање на пратенички групи на 
Собранието на Република Македони-
ја за соработка со парламенти на дру-
ги држави и избор на претседатели и 
членови на пратеничките групи на 
Собранието на Република Македони-
ја за соработка со парламенти на дру-
ги држави............................................... 65/3

1329. Одлука за разрешување од функција-
та директор на Дирекцијата за зашти-
та на личните податоци........................ 74/3

1330. Одлука за избор на комисионери 
(членови) на Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 74/3

1370. Одлука за одобрување на Годишниот 
финансиски план на Агенцијата за 
електронски комуникации за 2010 го-
дина......................................................... 75/25

1434. Одлука за верификација на мандатот 
на пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија.................................... 80/2

1454. Одлука за објавување јавен конкурс 
за избор на директор на Дирекцијата 
за заштита на личните податоци.......... 81/2

1455. Одлука за објавување јавен оглас за 
избор на еден член на Државниот со-
вет за превенција на малолетничко 
престапништво...................................... 81/3

1456. Одлука за именување на претседател 
и членови на Регулаторната комисија 
за домување........................................... 81/3

1457. Одлука за именување на член на Со-
ветот на Македонската радиотелеви-
зија.......................................................... 81/3
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1564. Одлука за изменување на Одлуката 
за подигање на меморијален споме-
ник на Тодор Проески во Крушево..... 86/2

1864. Одлука за основање на Анкетна ко-
мисија за настаните во Собранието на 
Република Македонија случени на 1
јули 2010 година.................................... 100/3

1906. Одлука за избор на претседател и 
членови на Анкетната комисија за на-
станите во Собранието на Република 
Македонија склучени на 1 јули 2010
година..................................................... 101/2

1907. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на претседател, заменик на
претседателот, членови и нивни заме-
ници на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија.......... 101/2

1908. Одлука за разрешување од функцијата 
заменик на генералниот секретар на 
Собранието на Република Македонија.. 101/3

1909. Одлука за именување на заменик на
генералниот секретар на Собранието
на Република Македонија.................... 101/3

1910. Одлука за избор на членови на Сове-
тот за радиодифузија............................. 101/3

1911. Одлука за именување вицегувернер 
на Народната банка на Република 
Македонија........................................... 101/3

1996. Одлука за избор на претседател и за-
меник-претседател на Комисијата за 
верификација на фактите...................... 104/1

1997. Одлука за именување  на член на Со-
ветот на Народната банка на Репуб-
лика Македонија од редот на вицегу-
вернерите............................................... 104/2

2151. Одлука за давање согласност на Ста-
тутот на Универзитетот за информа-
тички науки и технологии „Свети 
Апостол Павле“ – Охрид...................... 111/2

2209. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на претседатели, заменици
на претседателите, членови и нивни
заменици на комисиите на Собрание-
то на Република Македонија................ 114/2

2210. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на членови на Комитетот за 
односи меѓу заедниците....................... 114/2

2211. Одлука за изменување на Одлуката
за  основање на пратенички групи на
Собранието на Република Македони-
ја за соработка со парламенти на дру-
ги држави и избор на претседатели и 
членови на пратеничките групи на
Собранието на Република Македони-
ја за соработка со парламенти на 
други држави......................................... 114/3

2212. Одлука  за изменување на Одлуката 
за избор на претседател, потпретседа-
тели, членови и заменици – членови 
на Делегацијата на Собранието на Ре-
публика Македонија во Парламентар-
ниот комитет за стабилизација и асо-
цијација.................................................. 114/3

2213. Одлука за изменување на Одлуката 
за утврдување на составот на Буџет-
скиот совет на Собранието на Репуб-
лика Македонија.................................... 114/3

2214. Одлука за избор на член на Држав-
ниот совет за превенција на малолет-
ничко престапништво........................... 114/4

2215. Одлука за објавување јавен конкурс 
за избор на директор на Дирекцијата 
за заштита на личните податоци.......... 114/4

2302. Одлука за одобрување на Годишниот 
финансиски план на Агенцијата за 
пошти за 2010 година............................ 119/28

2686. Одлука за именување на претседател 
и членови на Управниот одбор на 
Агенцијата за цивилно воздухоплов-
ство......................................................... 133/2

2687. Одлука за разрешување од функци-
јата член на Комисијата за електрон-
ски комуникации................................... 133/2

2688. Одлука за именување на член на Ко-
мисијата за електронски комуника-
ции.......................................................... 133/2

2689. Одлука за избор на директор на Ди-
рекцијата за заштита на личните по-
датоци..................................................... 133/2

2690. Одлука за избор на заменик на глав-
ниот државен ревизор на Државниот 
завод за ревизија.................................... 133/2

2895. Одлука за објавување оглас за име-
нување на членови на Комисијата за 
заштита од дискриминација................. 143/3

2896. Одлука за објавување Јавен конкурс 
за избор на заменик – директор на 
Дирекцијата за заштита на личните 
податоци................................................. 143/4

2897. Одлука за давање согласност на Ста-
тутoт на Регулаторната комисија за 
домување............................................... 143/4

2898. Одлука за давање согласност на Ста-
тутoт на Агенцијата за електронски 
комуникации.......................................... 143/4

3067. Одлука за избор на член на Советот 
на јавните обвинители на Република 
Македонија............................................ 149/2

3068. Одлука за именување на член на Со-
ветот за статистика на Република Ма-
кедонија.................................................. 149/2

3069. Одлука за разрешување и именување 
на претседател и членови на Одборот 
за доделување на Државната награда 
„Гоце Делечев“...................................... 149/2
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3674. Одлука за именување членови на Ко-
мисијата за заштита од дискримина-
ција…………………………………….. 170/2

3675. Одлука за именување на член на Со-
ветот за статистика на Република Ма-
кедонија……………………………….. 170/3

3676. Одлука за изменување на Одлуката 
за основање на пратенички групи на 
Собранието на Република Македони-
ја за соработка со парламенти на дру-
ги држави и избор на претседатели и 
членови на пратеничките групи на 
Собранието на Република Македони-
ја за соработка со парламентите на 
други држави…………………………. 170/3

3677. Одлука за именување претставници
во Собирот на работниците на Репуб-
личкиот завод за унапредување на до-
маќинствата – Скопје………………. 170/3

3678. Одлука за објавување јавен конкурс 
за избор на заменик-директор на Ди-
рекцијата за заштита на личните по-
датоци…………………………………. 170/3

  

 Р Е Ш Е Н И Ј А  

Рег. бр.  Бр./стр.
2537. Решение за распишување на пред-

времени избори за градоначалник на
општината Зајас..................................... 127/2

  

 О Г Л А С И  

Рег. бр.  Бр./стр.
287. Оглас за избор на еден член на Суд-

скиот совет на Република Македонија 
што го избира Собранието на Репуб-
лика Македонија.................................... 16/4

2374. Оглас за избор на еден член на Сове-
тот на јавните обвинители на Репуб-
лика Македонија што го избира Соб-
ранието на Република Македонија...... 122/4

  

 Д Е Л О В Н И К 

Рег. бр.  Бр./стр.
2301. Деловник за изменување и дополну-

вање на Деловникот на Собранието 
на Република Македонија.................... 119/26

  

 П Л А Н  

Рег. бр.  Бр./стр.
396. Просторен план на Охридско-прес-

панскиот регион 2005 – 2020............... 22/37
   

 АВТЕНТИЧНИ ТОЛКУВАЊА 

Рег. бр.  Бр./стр.
24. Автентично толкување на членот 35 

од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за просторно и урба-
нистичко планирање („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 
91/2009).................................................. 4/2

926. Автентично толкување на членот 8 
став (1) точка 9 од Законот за превоз 
во патниот сообраќај („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 
68/2004, 127/2006 и 114/2009).............. 50/95

2174. Автентично толкување на членот 
128 став (6) од Законот за основното 
образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 103/2008).... 112/2

 П РО Г Р АМИ  

Рег. бр.  Бр./стр.
3317. Среднорочна програма за формира-

ње, чување, обновување и користење 
на стоковните резерви за период 
2011-2015 година................................... 158/143

3679. Програма за одбележување јубилеј-
ни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности за 2011 година.... 170/4

 С Т Р А Т Е Г И И  

Рег. бр.  Бр./стр.
1371. Стратегија за управување со јавниот 

долг на Република Македонија за пе-
риодот од 2010 до 2012 година............ 75/26

 Д Е К Л А Р А Ц И И  

Рег. бр.  Бр./стр.
282. Декларација за поддршка  на Резолу-

цијата на Европскиот парламент за 
Сребреница од 15 јануари 2009 година 16/2

554. Декларација за побезбеден интернет 31/6
2216. Декларација по повод стогодишни-

ната од раѓањето на блажената Мајка 
Тереза..................................................... 114/4

3370. Декларација за спроведување на 
процесот на лустрација во Република 
Македонија и осуда на обидите за не-
гова девалвација.................................... 160/3

   

 Р Е З О Л У Ц И И 

Рег. бр.  Бр./стр.
553. Резолуција за влијанијата на климат-

ските промени во Република Македо-
нија.......................................................... 31/5
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 ЗАКОНОДАВНО -ПРАВНА   
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  
Рег. бр.  Бр./стр.

288. Закон за работните односи (Пречи-
стен текст).............................................. 16/5

1405. Закон за државните службеници
(Пречистен текст) ................................. 76/2

2292. Закон за воздухопловство (Пречис-
тен текст)................................................ 118/8

2651. Закон за јавна чистота (Пречистен 
текст)...................................................... 130/2

2652. Деловник на Собранието на Репуб-
лика Македонија (Пречистен текст).... 130/9

2787. Исправка............................................... 138/3
2878. Закон за оружјето (Пречистен текст).. 142/2
3159. Закон за заштита од јонизирачко зра-

чење и радијациона сигурност (Пре-
чистен текст).......................................... 154/2

3318. Закон за работните односи (Пречи-
стен текст).............................................. 158/144

3680. Закон за заштита на децата (Пречи-
стен текст).............................................. 170/6

  

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

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
1949. Одлука за определување на коефици-

ент за утврдување на плата на претсе-
дателот и на членовите на Регулатор-
ната комисијата за домување………... 103/3

1950. Одлука за определување на коефици-
ент за утврдување на плата на претсе-
дателот, на заменикот претседател и 
на членовите на Комисијата за зашти-
та на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер……. 103/3

  

 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА              
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
 У К А З И 

Рег. бр.  Бр./стр.
260. Указ бр. 5 од Претседателот на Ре-

публика Македонија............................. 15/2
422. Указ за поставување на вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Соединетите Ме-
ксикански Држави................................ 26/2

555. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Куба.. 31/7

642. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Репуб-
лика Унгарија........................................ 37/2

643. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Република Унгарија 37/2

644. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Пол-
ска, Република Латвија и Република 
Литванија............................................... 37/2

712. Указ бр. 6 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 40/3

900. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Репуб-
лика Белорусија..................................... 48/126

901. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Бело-
русија...................................................... 48/126

902. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Шри Ланка.......... 48/126

1057. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Репуб-
лика Бугарија......................................... 60/2

1206. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор, 
Шеф на Канцеларијата за врски на 
Република Македонија во Република 
Грција..................................................... 67/82

1295. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Малезија.............. 72/8

1296. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Федерална Де-
мократска Република Непал................. 72/8

1331. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Сојузна 
Република Германија............................ 74/3

1411. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Црна Гора 78/2

1412. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Индо-
незија...................................................... 78/2
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1413. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Демократска На-
родна Република Кореја....................... 78/3

1414. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Социјалистичка 
Република Виетнам............................... 78/3

1415. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Монголија........... 78/3

1458. Указ бр. 7 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 81/3

1565. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Репуб-
лика Tурција, Република Казахстан, 
Киргиска Република, Азербејџанска 
Република и Република Узбекистан.... 86/2

1566. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Кралс-
твото Шведска, Република Финска и 
Кралството Норвешка........................... 86/3

1567. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Репуб-
лика Австрија, Јапонија и Словачка 
Република............................................... 86/3

1568. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија и Шеф на
Мисијата на Република Македонија 
при Европските заедници..................... 86/3

1569. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Репуб-
лика Словенија...................................... 86/3

1570. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Репуб-
лика Албанија........................................ 86/4

1581. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија и Шеф на мисијата 
на Република Македонија при Европ-
ската Унија............................................. 87/2

1582. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Црна Гора............ 87/2

1626. Указ бр. 8 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 91/2

1731. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија и Шеф на
Мисијата на Република Македонија 
при НАТО.............................................. 94/4

1732. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија и Шеф на Мисијата 
на Република Македонија при НАТО.. 94/4

1733. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Кнежеството Лих-
тенштајн................................................. 94/4

1832. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Нов Зеланд…….. 97/9

1833. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Сојузна Републи-
ка Германија………………………….. 97/9

2175. Указ бр. 8 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 112/2

2176. Указ бр. 9 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 112/2

2375. Указ бр. 10 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 122/4

2653. Указ бр. 11 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 130/33

2676. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република 
Австрија............................................. 132/2

2677. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република 
Молдова............................................. 132/2

2848. Указ бр. 9 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 140/116

2856. Указ бр. 12 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 141/2

2981. Указ за поставување на должноста вон-
реден и ополномоштен амбасадор, Шеф
на Канцеларијата за врски на Републи-
ка Македонија во Република Грција....... 145/164

3082. Указ бр. 10 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 150/221

3121. Указ бр. 13 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 152/3

3160. Указ за поставување на должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Јапонија 154/15

3161. Указ за поставување на должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Кралст-
вото Тајланд........................................... 154/15

3371. Указ бр. 14 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 160/3

3372. Указ бр. 15 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................. 160/3
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 О Д Л У К И 
Рег. бр.  Бр./стр.

25. Одлука за отповикување од должно-
ста Личен претставник при Постоја-
ниот совет на Меѓународната органи-
зација на Франкофонијата.................... 4/2

26. Одлука за именување на должноста 
Личен претставник при Постојаниот 
совет на Меѓународната организација 
на Франкофонијата............................... 4/2

423. Одлука за помилување на осудени 
лица......................................................... 26/2

748. Одлука за измена и дополнување на 
Одлуката за организација и делокруг 
на работа на Кабинетот на Претседа-
телот на Република Македонија.......... 41/3

768. Одлука за именување генерален се-
кретар на Кабинетот на Претседате-
лот на Република Македонија.............. 42/52

769. Одлука за именување заменик на ге-
нералниот секретар на Кабинетот на 
Претседателот на Република Македо-
нија.......................................................... 42/53

770. Одлука за именување заменик на ге-
нералниот секретар на Кабинетот на 
Претседателот на Република Македо-
нија.......................................................... 42/53

771. Одлука за разрешување генерален 
секретар на Кабинетот на Претседа-
телот на Република Македонија.......... 42/53

971. Одлука за помилување на осудени 
лица......................................................... 55/2

1435. Одлука за помилување на осудени 
лица......................................................... 80/2

1628. Одлука за именување директор на
Агенцијата за разузнавање................... 91/2

1930. Одлука за помилување на осудени 
лица по повод 2-ри Август 2010 годи-
на - Националниот празник на Репуб-
лика Македонија.................................... 102/6

1931. Одлука за помилување на осудени 
лица......................................................... 102/7

2734. Одлука од Претседателот на Репуб-
лика Македонија.................................... 136/2

3009. Одлука за помилување на осудени 
лица......................................................... 147/2

3162. Одлука од Претседателот на Репуб-
лика Македонија.................................... 154/15

3681. Одлука за помилување на осудени
лица по повод Новата 2011 година...... 170/38

3682. Одлука за помилување на осудени
лица......................................................... 170/39

 СТРАТЕГИИ  

504. Стратегија за одбрана на Република
Македонија............................................ 30/3

 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА         
МАКЕДОНИЈА 

  
 У Р Е Д Б И  

Рег. бр.  Бр./стр.
90. Уредба за условите за безбедност на 

воздухопловно пристаниште и прави-
лата за начинот на вршење на работи-
те поврзани со обезбедување од дејс-
твија на незаконско постапување 
(Aviation Security).................................. 8/3

220. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на вредноста на станот, како и 
Mетодологијата за утврдување на ви-
сината на закупнината, висината на 
непрофитната закупнина, начинот на 
плаќање на закупнината, просторните 
норми, начинот на користење на ста-
нот, постапката за доделување на не-
профитни станови, станови за служ-
бени потреби, за привремен закуп и 
закупот на станови за определена на-
мена........................................................ 13/2

221. Уредба за утврдување на критериуми 
за категоризација на јавните патишта 
и нивните ознаки................................... 13/31

424. Уредба  за  начинот на  распределба, 
дистрибуција и ревизија на искори-
стеноста на дозволите за меѓународен 
превоз на стока...................................... 26/2

479. Уредба за изменување на Уредбата за 
поблиските критериуми и начинот на 
спроведување на ослободувањето од 
плаќање на увозни давачки, како и 
вредноста, количината и видот или 
намената на стоката која може да се 
ослободи од плаќање на увозни да-
вачки....................................................... 28/2

505. Уредба за дополнување на Уредбата 
за Методологија за утврдување на 
вредноста на станот, како и Методо-
логијата за утврдување на висината 
на закупнината, висината на непро-
фитната закупнина, начинот на пла-
ќање на закупнината, просторните 
норми, начинот на користење на ста-
нот, постапката за доделување на неп-
рофитни станови,станови за службени 
потреби, за привремен закуп и закупот 
на станови за определена намена.......... 30/11

589. Уредба за изменување на Уредбата за 
висината и начинот на остварувањето 
на надоместокот на граѓаните во из-
вршувањето на правата и должности-
те во заштитата и спасувањето............ 34/4
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659. Уредба за изменување на Уредбата за 
спроведување на Царинскиот закон.... 38/2

660. Уредба за организирањето, планира-
њето и спроведувањето на обуките  и 
вежбите кои се спроведуваат во си-
стемот за управување со кризи……… 38/3

689. Уредба за утврдување на висината на 
надоместокот на трошоци на склади-
штарите за складирање, чување и об-
новување на стоковните резерви......... 39/2

690. Уредба за начинот за утврдување на 
максималните количини и вредности 
на загубите во поглед на хемиските и 
физичките својства на стоката преку 
кало, растур, кршење, расипување и 
евапорација во работењето со стоков-
ните резерви........................................... 39/3

691. Уредба за критериумите и условите 
за избор на складиштари во поглед на 
просторот наменет за складирање и 
чување на стоковните резерви............. 39/3

820. Уредба за утврдување на висината на
надоместокот за чување и евапораци-
ја на задолжителните резерви на наф-
та и нафтени деривати.......................... 44/3

860. Уредба за изменување на Уредбата за 
спроведување на Царинскиот закон… 46/3

861. Уредба за изменување на Уредбата за 
висина на надомест за приватизација 
на градежното земјиште што се при-
ватизира, начинот и постапката за
наплата на надоместот за приватиза-
ција на градежно земјиште…………... 46/3

1033. Уредба за  критериуми и методологи-
ја за категоризација на становите и 
станбените згради................................. 58/2

1078. Уредба за изменување на Уредбата за 
спроведување на Царинскиот закон… 61/2

1132. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за висината на надо-
местокот кој го плаќаат операторите 
на инсталациите кои вршат активно-
сти за кои се издава дозвола за усог-
ласување со оперативен план………... 64/2

1133. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за висината на надо-
местокот кој треба да го плаќаат опе-
раторите на инсталациите кои вршат 
активности за Б - интегрирана еколо-
шка дозвола…………………………… 64/3

1134. Уредба за висината на надоместокот 
кој го плаќаат операторите на инста-
лациите кои вршат активности за кои
се издава A – интегрирана еколошка 
дозвола……………………………… 64/4

1207. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за условите и начи-
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врши Службата за општи и заеднички 
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кедонија.................................................. 67/83

1261. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за постапката за про-
дажба на акциите и уделите што и се 
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1281. Уредба за изменување и дополнување 
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стекнати со продажбата........................ 71/2

1459. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за утврдување на ме-
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ктурите на децентрализирано управу-
вање со првите четири компоненти 
од Инструментот за претпристапна 
помош (ИПА) на Европската Унија.... 81/4
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ње на критериумите за распределба 
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Македонија............................................ 99/2

1865. Уредба за дополнување на Уредбата 
за применување на регулативите на 
Комисијата на Европските заедници 
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1866. Уредба за спроведување на меркaтa 
заштита и спасување од техничко-
технолошки несреќи............................. 100/37
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зование по општини за 2011 година.... 101/24

1916. Уредба за методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на
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1917. Уредба за спроведување на мерката 
за заштита и спасување - прва меди-
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2002. Уредба за  постапката за продажба на
акциите и уделите од вкупниот капи-
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мација на претпријатијата со општес-
твен капитал........................................... 105/3
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на отуѓување, давање под долготраен 
закуп и краткотраен закуп, на градеж-
но земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија, со јавно наддавање, 
по пат на прибирање на понуди и со
непосредна спогодба, висината на 
трошоците на постапката за отуѓува-
њето и давањето под закуп, како и 
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на закупнината………………………... 113/2
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2458. Уредба за изменување на Уредбата за 
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ште сопственост на Република Маке-
донија, со јавно наддавање, по пат на 
прибирање на понуди и со непосредна 
спогодба, висината на трошоците на 
постапката за отуѓувањето и давањето 
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засегнати и заштитени диви видови 
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2749. Уредба за принципите по кои се води 
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цивилни и државни воздухоплови ка-
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општини за 2011 година……………... 141/2

2879. Уредба за престанување на важење 
на Уредбата за услови и начин на да-
вање медицинска помош на воздухо-
пловно пристаниште............................. 142/20
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бирање на понуди и со непосредна
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постапката за отуѓувањето и давање-
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ната на земјиштето и на закупнината.. 148/3

3122. Уредба за изменување на Уредбата за 
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но Брдо“, општина Крива Паланка...... 17/7

328. Одлука за дополнување на Одлуката 
за давање на согласност на целосен 
пренос на концесија за експлоатација 
на минерална суровина-олово и цинк 
од лежиштето Злетово, Пробиштип.... 17/7

329. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за давање на согласност 
за целосен пренос на концесија за ек-
сплоатација на минерална суровина-
бакар, злато и сребро на лежиштето 
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основачот на ЈЗУ Здравствен дом–Де-
мир Хисар.............................................. 129/12

2583. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Битола..................................................... 129/12

2584. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Крушево................................................. 129/12

2585. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Дебар...................................................... 129/13

2586. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Гостивар................................................. 129/13

2587. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Берово..................................................... 129/13

2588. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Пехчево.................................................. 129/13

2589. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Делчево................................................... 129/13

2590. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“ –
Свети Николе......................................... 129/14

2591. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Крива Паланка....................................... 129/14

2592. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Куманово“ – Куманово....................... 129/14

2593. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Струга..................................................... 129/14

2594. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Вевчани.................................................. 129/15

2595. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Тетово..................................................... 129/15

2596. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Скопје..................................................... 129/15

2597. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Штип....................................................... 129/15

2598. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ здравствен дом –
Пробиштип............................................. 129/15

2599. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Кратово................................................... 129/16
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2600. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Кичево.................................................... 129/16

2601. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Кочани.................................................... 129/16

2602. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Охрид...................................................... 129/16

2603. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Велес....................................................... 129/17

2604. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Македонски Брод.................................. 129/17

2605. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствена стани-
ца „Железара“- Скопје.......................... 129/17

2606. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Прилеп.................................... 129/17

2607. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Струмица................................ 129/17

2608. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Битола..................................... 129/18

2609. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Куманово................................ 129/18

2610. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Охрид...................................... 129/18

2611. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Скопје...................................... 129/18

2612. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Штип...................................... 129/18

2613. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Кочани.................................... 129/19

2614. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Велес...................................... 129/19

2615. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје – Тетово..................................... 129/19

2616. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Оопшта болница –
Гевгелија................................................ 129/19

2617. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница –
Куманово. .............................................. 129/20

2618. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница –
Прилеп.................................................... 129/20

2691. Исправка  .............................................. 133/2
2619. Решение за именување членови на 

Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница –
Кавадарци............................................... 129/20

2620. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница –
Струмица................................................ 129/20

2621. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница –
Кичево.................................................... 129/20

2622. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница –
Дебар...................................................... 129/21

2623. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница –
Гостивар................................................. 129/21

2624. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница –
Струга..................................................... 129/21

2625. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница –
Охрид..................................................... 129/21

2626. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница –
Велес....................................................... 129/21

2627. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Психијатриска бол-
ница „Негорци“ – Гевгелија................. 129/22
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2628. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Психијатриска бол-
ница – Демир Хисар.............................. 129/22

2629. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Специјална болни-
ца за трауматологија и ортопедија 
„Св. Еразмо“ -  Охрид........................... 129/22

2630. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Психијатриска бол-
ница – Скопје......................................... 129/22

2631. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Специјална болни-
ца за гинекологија и акушерство „Ча-
ир“ – Скопје........................................... 129/23

2632. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Специјална болни-
ца за белодробни заболувања и тубер-
кулоза „Јасеново“ – Велес.................... 129/23

2633. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Специјална болни-
ца за белодробни заболувања и тубер-
кулоза „Лешок“..................................... 129/23

2634. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиничка болницa 
– Тетово.................................................. 129/23

2635. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиничка болница 
– Штип.................................................... 129/23

2636. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Завод за превенци-
ја, лекување и рехабилитација на хро-
нични респираторни неспецифични и 
алергиски заболувања – Отешево........ 129/24

2637. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Геронтолошки за-
вод „13 Ноември“ – Скопје.................. 129/24

2638. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Завод за физикална 
медицина и рехабилитација – Скопје.. 129/24

2639. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Институт за меди-
цина на трудот на Република Македо-
нија- Скопје............................................ 129/24

2640. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника по хирур-
шки болести „Св. Наум Охридски“ –
Скопје..................................................... 129/25

2641. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за радиотерапија и онкологи-
ја - Скопје............................................... 129/25

2642. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за кардиологија  - Скопје....... 129/25

2643. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за уво, нос и грло - Скопје..... 129/25

2724. Решение за изменување на Решение-
то за формирање на комисија за сле-
дење и оценка на исполнетоста на ус-
ловите за преминување во втора фаза 
од процесот на фискалната децентра-
лизација.................................................. 135/7

2736. Решение за избор на директор на 
Агенцијата за катастар на недвиж-
ности....................................................... 136/2

2737. Решение за именување директор на 
Царинската управа................................ 136/2

2788. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Железничар“ - Скопје………………. 138/3

2789. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Виница………………………………… 138/3

2790. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Ростуше……………………………….. 138/3

2791. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница –
Кочани………………………………… 138/3

2792. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Градска општа бол-
ница „8-ми Септември“ – Скопје…… 138/3

2793. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиничка болници 
„д-р Трифун Пановски“ – Битола…… 138/4

2794. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Завод за нефроло-
гија – Струга………………………….. 138/4
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2795. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на 
основачот на ЈЗУ Завод за превенци-
ја, лекување и рехабилитација на кар-
диоваскуларни заболувања – Охрид... 138/4

2796. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Институт за бело-
дробни заболувања кај децата „Коз-
ле“ – Скопје…………………………… 138/4

2797. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Институт за бело-
дробни заболувања и туберкулоза –
Скопје…………………………………. 138/4

2798. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Завод за рехабили-
тација на слух, говор и глас – Скопје.. 138/4

2799. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Завод за рехабили-
тација на слух, говор и глас – Битола.. 138/5

2800. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Институт за транс-
фузиона медицина на Република Ма-
кедонија – Скопје…………………….. 138/5

2801. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за радиологија - Скопје…… 138/5

2802. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за клиничка биохемија –
Скопје…………………………………. 138/5

2803. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за нефрологија - Скопје……. 138/5

2804. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска кли-
ника за ендокринологија, дијабетес и 
метаболични нарушувања - Скопје…. 138/6

2805. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за хематологија - Скопје….... 138/6

2806. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за токсикологија - Скопје….. 138/6

2807. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за детски болести - Скопје… 138/6

2808. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника  за  урологија - Скопје……… 138/6

2809. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за неврохирургија - Скопје… 138/7

2810. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за очни болести - Скопје…… 138/7

2811. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за гинекологија и акушерст-
во - Скопје…………………………….. 138/7

2863. Решение за именување на Почесен 
конзул на Република Македонија во 
Република Перу, со седиште во Лима 141/4

2918. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Ди-
рекцијата за задолжителни резерви на 
нафта и нафтени деривати.................... 143/19

2919. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Аген-
цијата за енергетика на Република 
Македонија............................................ 143/19

2920. Решение за разрешување од должнос-
та директор на КПУ Затвор Струмица 143/19

2941. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за именување на ра-
ководители и членови на Меѓуресор-
ско тело за рурален развој.................... 144/6

3012. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Агенцијата за супервизи-
ја на капитално финансирано пензи-
ско осигурување – Скопје.................... 147/3

3044. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП Службен весник 
на Република Македонија – Скопје...... 148/8

3045. Решение за именување Државен пра-
вобранител на Република Македонија 148/8

3046. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор -
претставници на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом – Дебар……………… 148/9

3047. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈП за 
стопанисување со објектите за спорт 
во сопственост на Република Македо-
нија - Скопје…………………………... 148/9
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планирање, проектирање, изградба и
реконструкција на воените аеродроми
и хелидроми........................................... 125/184

  

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

12. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за обрасците 
за оружјето и муницијата и за начи-
нот на водење на евиденции на оруж-
је и муниција.......................................... 2/2

406. Решение за дополнување на Решени-
ето за цените на обрасците што ги из-
дава Министерството за внатрешни 
работи..................................................... 23/9

557. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
образецот на поканата за наплата на 
глоба во мандатна постапка и за фор-
мата и содржината на образецот на 
платниот налог за наплата на глоба со 
платен налог........................................... 31/8

558. Правилник за здравствените и пси-
хофизичките способности што треба 
да ги исполнува лицето кое заснова 
работен однос во Министерството за 
внатрешни работи, начинот на нивно 
утврдување, начинот на контрола на 
здравствените и психофизичките спо-
собности на овластените службени 
лица за вршење стручни или граѓан-
ски работи и на овластените службе-
ни лица за безбедност и контраразуз-
навање, како и начинот на работа на 
здравствената комисија........................ 31/11

559. Правилник за задолжителна опрема 
на возилото, велосипедот и запреж-
ното возило за безбедно учество во 
сообраќајот на патиштата, како и на 
трактори за безбедно извршување на 
земјоделски, односно шумски работи.. 31/19

570. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на налепницата за извр-
шен технички преглед.......................... 32/2

755. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за условите и процедурата 
за впишување на полициските возду-
хоплови, содржината и начинот на 
водење на Регистарот на полициски
воздухоплови и за условите за бри-
шење на полициските воздухоплови 
во Регистарот на полициските возду-
хоплови..................................................... 41/6

904. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за задолжи-
телната опрема  на возилото, велоси-
педот и запрежното возило за безбед-
но учество во сообраќајот на пати-
штата, како и на трактори за безбедно 
извршување на земјоделски, односно 
шумски работи....................................... 48/127

960. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката на 
полагање на стручниот испит за оспо-
собеност за извршување на работи на 
техничкиoт преглед, формата и содр-
жината на образецот на потврдата за 
положен испит, начинот на работа на 
комисијата за спроведување на струч-
ниот испит и Програмата за полагање 
на стручниот испит, како и начинот 
на водење на евиденцијата за спрове-
дените стручни испити од страна на 
Комисијата............................................. 54/2

999. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за Програмата за оспособу-
вање за правилна употреба, чување и 
одржување на  оружјето, начинот на
спроведување на практичното оспо-
собување за ракување со оружје, како 
и начинот на спроведувањето на 
стручниот испит за проверка на тех-
ничкото знаење за правилна употреба 
на оружјето и познавањето на пропи-
сите за оружје………………………… 56/16

1105. Правилник за формата и содржината 
на персоналните досиеја на работни-
ците во Министерството за внатреш-
ни работи и начинот на нивно мена-
џирање и чување…………………… 62/97
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1106. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
та и начинот на водење на евиденци-
ите на полицијата и формата и содр-
жината на образецот на евиденциите
на полицијата…………………………. 62/100

1314. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за образецот на барањето за
издавање на личната карта,образецот 
на потврдата за поднесено барање за
издавање на лична карта, образецот
на личната карта, постапката за изда-
вање и замена на личната карта и за
начинот на водење на евиденција за
издадените лични карти........................ 73/2

1315. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на
образецот на возачкатa дозвола, начи-
нот на нејзиното издавање и замену-
вање и за начинот на водење на еви-
денцијата за издадени возачки дозво-
ли во министерството за внатрешни 
работи..................................................... 73/9

1316. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за обрасците на патните ис-
прави и визи на државјаните на Ре-
публика Македонија, за начинот на 
фотографирање за патните исправи и
за водење евиденција............................ 73/15

1381. Упатство  зa изменување на Упатст-
вото за начинот на издавање на па-
сош и заеднички пасош на државјани-
те на Република Македонија како и
постапката за издавање на визи на тие
пасоши......................................................... 75/49

1420. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за образецот 
на барање за признавање право на 
азил, начинот на земање на отпечато-
ци од прсти и фотографирање на ба-
рателите на право на азил, образецот 
и постапката за издавање и замена на 
исправи на баратели на право на азил
и лица на кои им е признаено право 
на азил или привремена заштита во 
република Македонија и за начинот 
на водење на евиденција....................... 78/4

1421. Правилник за изменување на Пра-
вилникот 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 на стручни 
и граѓански работи и овластено служ-
бено лице за безбедност и контрара-
зузнавање............................................... 78/8

1437. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за странците.......................... 80/2

1438. 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.................................. 80/24

1473. Правилник за технички преглед на 
возила..................................................... 81/31

1573. Правилник зa начинот и постапката 
за издавање на доказ за користење на 
лесна приколка во сообраќајот на па-
тиштата................................................... 86/5

1617. Правилник за формата и содржината 
на штембилот за влез и излез во Ре-
публика Македонија и начинот и по-
стапката на неговото втиснување и 
употреба…………………………….. 90/7

2167. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за странците.......................... 111/11

3083. Правилник за престанување на ва-
жење на Правилникот за начинот на 
повикување и ангажирање на припад-
ниците на резервниот состав на Ми-
нистерството за внатрешни работи..... 150/221

3155. Правилник за начинот на извршува-
ње на обезбедување на државната 
граница и на граничната контрола*.... 153/5

3266. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за составот на кимисиите 
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..... 155/29

3294. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за обрасците 
за оружјето и муницијата и за начи-
нот на водење на евиденции на оруж-
је и муниција.......................................... 156/50

  

 МИНИСТЕРСТВО                
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

131. Решение за висината на фактичките 
трошоци на МНР и ДКП на РМ во 
странство причинети со барањата на 
таксените обврзници - баратели на 
услуги..................................................... 8/263

370. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 20/38
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602. Објава од Министерство за надво-
решни работи......................................... 34/12

603. Објава од Министерство за надво-
решни работи......................................... 34/12

905. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 48/127

2359. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 121/76

2360. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 121/76

2361. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 121/77

2362. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 121/77

2363. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 121/77

2364. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 121/77

  

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

71. Решение за престанување на служба-
та на нотарот.......................................... 7/164

975. Правилник за формата и содржината
на службениот печат, сувиот и воде-
ниот жиг, штембилите и фирмата на 
нотарот, како и начинот на нивното 
издавање и одземање............................ 55/14

976. Правилник за формата, начинот на
пишување и обележување на нотарс-
ките исправи и за формата и начинот
на потврдување на фактите и изјавите 55/28

977. Правилник за видот, содржината, 
формата, начинот на водењето и чу-
вањето на актите, уписниците, книги-
те и имениците на нотарот, начинот 
на примање и чување на нотарските 
исправи и предметите од вредност, и 
нивното издавање и преземање, како 
и преземање на други формални деј-
ствија...................................................... 55/30

1066. Список на поставени судски преве-
дувачи со Решение на министерот за
правда по спроведена проверка на
знаењето на странски јазик (по огла-
сот од 10.03.2010 година)..................... 60/14

1107. Правилник за надоместоците на су-
диите поротници…………………… 62/105

1163. Правилник за содржината на образе-
цот на трошковникот за обемот на из-
вршената работа од овластени здру-
женија..................................................... 65/5

1164. Правилник за содржината на образе-
цот на трошковникот за обемот на из-
вршената работа  од адвокат................ 65/7

1165. Правилник за содржината на образе-
цот на барањето за бесплатна правна 
помош..................................................... 65/9

1166. Тарифа за надоместок на трошоците 
за работа на здруженијата за вршење 
на работи на претходна правна по-
мош......................................................... 65/12

1167. Правилник за содржината на бара-
њето за добивање на овластување за 
давање на претходна правна помош.... 65/12

1168. Правилник за форматa и содржината 
на образецот на барањето за запишу-
вање во Регистарот на адвокати за 
правна помош........................................ 65/14

1714. Етички кодекс за јавните службе-
ници........................................................ 92/43

2140. Упатство за начинот на водење, заш-
тита и чување на матичните книги и 
списи; издавање на изводи, уверени-
ја, преписи и копии врз основа на ма-
тичните книги; водење постапка и со-
ставување на записник за најдено 
дете; обновување на уништени, оште-
тени или исчезнати матични книги, 
како и за обрасците на матичните 
книги, регистарот на матичните кни-
ги, изводите и уверенијата што се из-
даваат врз основа на матичните книги 110/77

2416. Решение за престанување на служба-
та на нотарот…………………………. 122/16

2663. Решение за престанување на служба-
та на нотарот.......................................... 131/2

2762. Правилник за начинот на вршење 
надзор над работата на Комората на 
извршители на Република Македони-
ја и извршителите.................................. 137/98

2886. Правилник за начинот и критериу-
мите за избор, како и причините за 
престанок на вршењето на работата 
на претседателот и членовите на Ко-
мисијата за организации со статус од 
јавен интерес.......................................... 142/56

3084. Правилник за висината на надоме-
стокот за дежурствата во судовите...... 150/221

3085. Список на поставени судски преве-
дувачи со решение на министерот за 
правда по спроведена проверка на 
знаењето на странски јазик (по огла-
сот од 7.10.2010 година)....................... 150/222

3268. Правилник за формата, содржината 
и начинот на запишување и водење 
на регистар на здруженија и регистар 
на сојузи................................................ 155/62

3269. Правилник за формата, содржината 
и начинот на запишување и водење 
на регистар на фондации..................... 155/63

3270. Правилник за формата, содржината 
и начинот на запишување и водење 
на регистар на организациони облици 
на странски организации..................... 155/64



Страна 86           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2010 

 МИНИСТЕРСТВО                
ЗА ФИНАНСИИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

1. Упатство за изменување и дополну-
вање  на Упатството за начинот на из-
вршување на налозите за извршување 
кои ја задолжуваат трезорската сме-
тка, односно сметката на должникот 
која се наоѓа во рамките на трезор-
ската сметка.......................................... 1/1

13. Објава од Министерството за финан-
сии........................................................... 2/81

28. Правилник за формата и содржината 
на годишната сметка за банки и други 
финансиски институции....................... 4/3

268. Правилник за формата, содржината 
и начинот на пополнување на Годиш-
ната даночна пријава за утврдување 
на персоналниот данок на доход......... 15/11

269. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот на пресметување и 
плаќање на аконтациите на персонал-
ниот данок на доход по одбивка.......... 15/15

492. Правилник за начинот на постапува-
ње при одобрување и враќање на кра-
ткорочна и долгорочна позајмица на 
општината од Централниот буџет на 
Република Македонија........................ 28/6

560. Правилник за начинот на промена 
на даночниот период............................. 31/27

704. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за посебните 
податоци потребни за системот на др-
жавната евиденција и за формата и 
содржината на образецот за државна-
та евиденција......................................... 39/10

756. Решение за одземање на дозвола за 
вршење на финансиски лизинг............ 41/17

812. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за класификација на прихо-
дите......................................................... 43/2

813. Упатство за дополнување на Упат-
ството за начинот на евидентирање, 
распоредување и поврат на јавните 
приходи.................................................. 43/2

882. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за спроведување на Законот 
за акцизите……………………………. 46/13

950. Упатство за дополнување на Упат-
ството за распределба на средствата 
од Буџетот на Република Македонија 
за годишно финансирање на политич-
ките партии............................................ 52/58

1108. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на пополнување 
на царинската декларација и кодексот 
на шифри кои се употребуваат……… 62/105

1169. Решение за одземање на дозвола за 
вршење финансиски лизинг................. 65/15

1170. Правилник за начинот на враќање на 
надоместокот за задолжителни резер-
ви на нафта и нафтени деривати.......... 65/15

1433. Меѓународни стандарди за ревизија 
(ПРВ ДЕЛ - 544 страници)................... 79/1

1522. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
условите за добивање дозвола за вр-
шење финансиски лизинг..................... 84/3

1555. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за спроведување на Законот 
за акцизите............................................. 85/8

1840. Правилник за формата и содржината 
на периодичните финансиски извеш-
таи на општините…………………...... 98/3

1841. Дозвола за вршење на финансиски 
лизинг…………………………………. 98/11

2135. Дозвола за вршење на финансиски 
лизинг..................................................... 110/18

2556. Правилник за формата и содржината 
на даночната пријава на данокот на 
додадена вредност……………………. 128/2

2654. 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............................. 130/32

2738. Правилник за начинот на извршува-
ње на внатрешната ревизија и начи-
нот на известување за ревизијата........ 136/3

2739. Меѓународни стандарди за профе-
сионално извршување на внатрешна-
та ревизија.............................................. 136/7

2740. Правилник за Етичкиот кодекс на 
внатрешните ревизори.......................... 136/17

2741. Правилник за повелбата за внатреш-
на ревизија............................................. 136/19

2742. Правилник за Програмата и начинот 
на полагање на испитот за овластен 
внатрешен ревизор во јавниот сектор 136/19

2763. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за висина на надоместоците 
за извршените услуги и почетната ви-
сина на закупнината на деловниот и 
рекламниот простор на граничните 
премини за патен сообраќај................. 137/99
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2764. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за начинот 
за спроведување на испитот за осигу-
рителен брокер..................................... 137/99

2849. Правилник за содржината и формата 
на податоците кои субјектите ги до-
ставуваат до Управата за спречување 
на перење пари и финансирање на те-
роризам и начинот на нивно елект-
ронско доставување.............................. 140/116

2869. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за издавање на документ 
касова сметка за сторна трансакција и 
за функционалните и техничките ка-
рактеристики кои треба да ги имаат 
фискалните апарати и интегрираниот 
автоматски систем за управување....... 141/8

2887. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за постапка-
та за вршење надзор............................. 142/58

2888. Правилник за формата, содржината 
и начинот на издавање, одземање и 
користење на службената легитима-
ција на вработените во Управата за 
спречување на перење пари и финан-
сирање на тероризам............................. 142/59

3014. Правилник за формата и содржината 
на извештаите и изјавата за квалите-
тот и состојбата за внатрешните конт-
роли од Годишниот финансиски из-
вештај..................................................... 147/7

3015. Правилник за начинот за давање на 
овластувања........................................... 147/25

3016. Правилник за начинот на извршува-
ње на работите од надлежност на еди-
ницата за финансиски прашања........... 147/25

3017. Правилник за начинот на спроведу-
вање на општите финансиски процеси 147/26

3018. Стандарди за внатрешна контрола во 
јавниот сектор........................................ 147/28

3267. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на
образецот на извештајот од спроведе-
ната постапка......................................... 155/30

3295. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за спроведување на Законот 
за акцизите............................................. 156/58

3529. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за водење сметководство..... 164/31

3574. Правилник за формата и содржината 
на пријавата за регистрација за дано-
кот на додадена вредност..................... 166/28

3694. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на користење на електронскиот си-
стем за јавни набавки............................ 170/45

3722. Правилник  за формата и содржината 
на обрасците за плаќање што ги кори-
стат здравствените установи како и 
постапка за исправка на грешка на-
правена при вршење на платниот 
промет во рамките на здравствената 
трезорска сметка.................................... 171/87

3723. Упатство  за начинот на извршување 
на налозите за извршување кои ја 
задолжуваат трезорската сметка или 
здравствената трезорска сметка, од-
носно сметката на должникот која се 
наоѓа во рамките на трезорската 
сметка или здравствената трезорска 
сметка..................................................... 171/99

3724. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за начинот на 
трезорско работење............................... 171/102

  

 МИНИСТЕРСТВО                  
ЗА ЕКОНОМИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

72. Правилник за одобрување на пре-
правени и поправени возила................ 7/164

297. Правилник за единечно одобрување 
на возило................................................ 16/44

298. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за идентифи-
кација и за идентификација и оцена 
на техничката состојба на возилата..... 16/121

331. Правилник за мерилата....................... 17/10
381. Правилник за техничките барања за 

системите, составните делови, само-
стојните технички единици, опрема-
та, димензиите и вкупните маси и ос-
ното оптоварување на возилата........... 21/2

382. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за постапката за избор на 
методи за квантитативна анализа на 
двокомпонентните мешавини на тек-
стилни влакна........................................ 21/23

383. Упатство за субвенционирање на ст-
ранскиот организиран туристички 
промет..................................................... 21/57

410. Правилник за начинот на водење на 
евиденција на произведените количи-
ни на минерални суровини................... 25/8



Страна 88           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2010 

561. Правилник за формата и содржината 
на обрасците за евиденција на неза-
висните правни лица кои ги исполну-
ваат условите за вршење на технички 
преглед и периодични испитувања и 
за техничките прегледи и периодич-
ните испитувања на техничката опре-
ма што е ставена во употреба, како и 
начинот на нивното водење................. 31/29

646. Список за допoлнување на Списокот
на македонски национални стандарди 
кои се прифатени, хармонизирани стан-
дарди............................................................ 37/3

725. Правилник за начинот за стекнува-
ње на статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произве-
дена од високоефикасни комбинира-
ни постројки, како и содржината, 
формата и начинот на водење на ре-
гистар на повластени производители 
на електрична енергија произведена 
од високоефикасни комбинирани по-
стројки.................................................. 40/34

951. Правилник за критериумите што
треба да ги исполнуваат возилата за 
да добијат статус на возила со музеј-
ска вредност (олдтајмери) и постап-
ката за утврдување на исполнетостa 
на тие критериуми………………...….. 52/59

952. Правилник за висината на трошоци-
те во постапка за издавање на одобре-
ние на тип  на производ и постапка за 
издавање на единечно одобрение на 
возило…………………………………. 52/68

953. Листа за изменување и дополнување 
на Листата на стандарди со чија упот-
реба се смета дека производот е без-
беден…………………………………... 52/71

1000. Правилник за начинот на издавање 
на гаранции за потекло на електрична 
енергија произведена од високоефи-
касни комбинирани постројки како и 
содржината, формата и начинот на 
водење на регистар на издадени га-
ранции за потекло на електрична 
енергија произведена од високоефи-
касни комбинирани постројки………. 56/18

1110. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за единечно одобрување на 
возило…………………………………. 62/109

1122. Правилник за користење на жичари.. 63/2
1317. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за поблиските услови и на-
чинот на добивање на лиценца и ов-
ластување за изработка на рударски 
проекти................................................... 73/21

1318. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за поблиските услови и на-
чинот на добивање на лиценца и ов-
ластување за изработка на геолошка 
документација........................................ 73/21

1319. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за поблиските услови и на-
чинот на издавање на лиценца и овла-
стување за изведување на рударски 
работи..................................................... 73/22

1422. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водењето на регистарот 
на физички и правни лица на кои им е 
изречена санкција забрана за вршење 
професија, дејност или должност и 
привремена забрана за вршење оддел-
на дејност............................................... 78/9

1423. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водењето на регистарот 
на утврдени побарувања на доверите-
лите во стечајна постапка..................... 78/10

1523. Листа на земјоделски производи со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ полуго-
дие од 2010 година (нула-царинска 
стапка во рамки на квоти).................... 84/4

1524. Листа на земјоделски производи со 
потекло од  заедницата  за  увоз во 
Република Македонија во второ по-
лугодие од 2010 година (концесии во 
рамки на квоти).................................... 84/5

1525. Листа на риба и рибини производи 
со потекло од заедницата за увоз во 
Република Македонија во второ по-
лугодие од 2010 година (нула-
царинска стапка во рамки на квоти).... 84/6

1526. Листа на производи со потекло од 
заедницата за увоз во Република Ма-
кедонија во второ полугодие од 2010 
година (нула-царинска стапка во рам-
ки на квоти)............................................ 84/6

1527. Листа на царински стапки за произ-
води со потекло од заедницата за увоз 
во Република Македонија во второ 
полугодие од 2010 година (концесија 
во рамки на квоти)................................ 84/7

1528. Листа на производи со потекло од за-
едницата за увоз во Република Маке-
донија во второ полугодие од 2010 
година по спогодбата за доделување 
на взаемни трговски повластици за 
некои вина............................................. 84/7

1529. 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 2010 година.......... 84/7
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1530. 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 2010 година.......... 84/8

1531. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Република Турција кои се
увезуваат во Република Македонија
за второ полугодие од 2010 година..... 84/10

1532. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Украина кои се увезуваат
во Република Македонија за второ
полугодие од  2010 година................... 84/11

1533. Листа на тарифни концесии дадени
од Република Македонија на Швај-
царската Конфедерација за второ по-
лугодие од 2010 година........................ 84/11

1534. Листа на тарифни концесии за земјо-
делски производи што потекнуваат
од Норвешка за второ полугодие од
2010 година............................................ 84/12

1781. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водењето на регистарот 
на споредни казни за сторените кри-
вични дела на правни лица................... 94/53

1782. 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 2010 година.......... 94/54

1861. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за пренослива опре-
ма под притисок.................................... 99/4

2015. Правилник за изменување  и допол-
нување на Правилникот за единечно 
одобрување  на возило.......................... 105/9

2016. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за идентификација и за
идентификација и оцена на техничка-
та состојба на возилата......................... 105/11

2198. Листа за изменување и дополнување 
на Листата на стандарди со чија упот-
реба се смета дека производот е без-
беден....................................................... 113/19

2850. Правилник за користење на електро-
енергетски постројки и електрична 
опрeмa.................................................... 140/121

3019. Правилник за суштествени барања 
за шишиња кои се користат како мер-
ни садови*.............................................. 147/35

3073. Правилник за бeзбедност на детски
играчки*................................................. 149/3

3086. Правилник за начинот и постапката 
за реализација, чување и одржување 
на сертифицирани референтни мате-
ријали за алкохол*................................ 150/230

3141. Правилник за изградба, одржување 
и безбедно функционирање на објек-
ти, уреди и инсталации за внатрешни 
гасни инсталации.................................. 152/11

3142. Објава за библиографски податоци 
за усвоени стандарди од Институтот 
за стандардизација на Република Ма-
кедонија со кои се транспонираат ев-
ропските хармонизирани стандарди за
мерила.................................................... 152/36

3170. Правилник за алкохолометри и ал-
кохолни ареометри*.............................. 154/24

3640. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за енергетска ефикасност 
на градежни објекти.............................. 169/26

3641. Листа на земјоделски производи со 
потекло од Заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во прво полуго-
дие од 2011 година (нула-царинска 
стапка во рамки на квоти)................... 169/27

3642. Листа на земјоделски производи со 
потекло од Заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во прво полуго-
дие од 2011 година (концесии во рам-
ки на квоти)............................................ 169/27

3643. Листа на риба и рибини производи 
со потекло од Заедницата за увоз во 
Република Македонија во прво полу-
годие од 2011 година (нула-царинска 
стапка во рамки на квоти).................... 169/28

3644. Листа на производи со потекло од 
Заедницата за увоз во Република Ма-
кедонија во прво полугодие од 2011 
година (нула-царинска стапка во 
рамки на квоти)..................................... 169/28

3645. Листа на царински стапки за произ-
води со потекло од Заедницата за 
увоз во Република Македонија во 
прво полугодие од 2011 година (кон-
цесија во рамки на квоти)..................... 169/28

3646. Листа на производи со потекло од 
Заедницата за увоз во Република Ма-
кедонија во прво полугодие од 2011 
година по спогодбата за доделување 
на взаемни трговски повластици за 
некои вина.............................................. 169/29

3647. 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 2011 година........... 169/29

3648. 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 2011 година........... 169/30
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3649. 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 2011 година........... 169/31

3650. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Република Турција кои се
увезуваат во Република Македонија
за прво полугодие од 2011 година....... 169/32

3651. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од  Украина кои се увезуваат
во Република Македонија за прво по-
лугодие од  2011 година....................... 169/32

3652. Листа на тарифни концесии дадени
од Република Македонија на Швај-
царската конфедерација за прво полу-
годие од 2010 година............................ 169/33

3653. Листа на тарифни концесии за земјо-
делски производи што потекнуваат
од Норвешка за прво полугодие од
2011 година............................................ 169/33

3695. Правилник за користење на рудар-
ска техничка опрема............................. 170/45

  

 МИНИСТЕРСТВО   
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО

И ВОДОСТОПАНСТВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

29. Правилник за формата, содржината и 
начинот на употреба на стоп таблица 4/15

270. Правилник за формата и содржината 
на жигот и лентата................................ 15/21

397. Правилник за основите на прогно-
стичкиот систем и постапките за 
прогноза на квалитетот на воздухот, 
водите и почвата.................................... 22/181

446. Решение за определување на одреде-
ни нус производи од животинско по-
текло како специфичен ризичен мате-
ријал од аспект на трансмисивните 
спонгиоформни енцефалопатии.......... 26/31

493. Правилник за постапката за обрабо-
тка на барањата и подеталната доку-
ментација и податоците за досието на 
активната супстанција..................... 28/8

494. Годишна наредба за здравствена за-
штита на животните за 2010 година.... 28/83

541. Правилник за формата и содржината
на службениот печат на Државниот
инспекторат за земјоделство, како и
начинот на неговото издавање и одзе-
мање…………………………………… 30/25

581. Правилник за постапките и начинот 
на набљудувањa и мерења на квали-
тативните карактеристики на водите 
во мрежата на хидролошките станици 33/15

604. Правилник за формата и содржината 
на пријавата за производство на афион, 
книгата за евиденција, договорот за 
производство и поблиските критериу-
ми за производство на афион и откуп 
на афион за производство на опојни 
дроги и психотропни супстанции.......... 34/13

814. Исправка............................................... 43/3
705. Правилник за постапките и начинот 

на набљудување и мерење на квали-
тативните карактеристики на возду-
хот, врнежите и почвата во мрежата 
на метеоролошките станици................ 39/16

726. Правилник за условите кои треба да 
ги исполнуваат објектите, опремата и 
стручниот кадар потребни за вршење 
на ветеринарна инспекција на грани-
чен премин............................................. 40/52

954. Правилник за видовите на градби за 
кои треба да се бара мислење од  Уп-
равата за хидрометеоролошки работи 
во однос на користењето метеоро-
лошки и хидролошки податоци, про-
дукти и подлоги..................................... 52/118

959. Правилник за начинот и постапката 
за увоз и транзит, листа на трети зем-
ји од кои е одобрен увоз и транзит, 
формата и содржината на ветеринат-
но-здравствениот сертификат или дру-
ги документи што ја придружуваат 
пратката со живи животни, аквакул-
тура и производи од животинско по-
текло, како и начинот и постапката на 
вршење на проверка и преглед при 
увоз и транзит на пратка со живи жи-
вотни, аквакултура и производи од 
животинско потекло.............................. 53/2

1055. Наредба за извршување на ветери-
нарните мерки и контроли за заштита 
на јавно здравство од контаминенти 
или резидуи кои се пренесуваат од 
животните или производите од жи-
вотинско потекло во 2010 година........ 59/13

1171. Листи на штетни организми, расте-
нија, растителни производи и други 
објекти и предмети................................ 65/18

1320. Правилник за посебните услови во 
однос на објектите, техничката опре-
меност, како и постапките и барањата 
за вршење на соодветна дејност кои 
треба да ги исполнуваат  преработу-
вачките објекти за Kатегорија 1 Mа-
теријали и Kатегорија 2 Материјали 
на нус производи од животинско по-
текло....................................................... 73/22
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1358. Правилник за формата и содржината
на образецот на службената легити-
мација со амблемот,  како и начинот
на издавање и одземање на службе-
ната легитимација................................. 74/19

1382. Правилник за начинот на издавање 
на лиценца за изведување на стручни 
работи од областа на шумарството, 
формата и содржината на образецот 
на барањето за добивање на лиценца, 
формата и содржината на образецот 
на лиценцата, формата, содржината и 
начинот на водење на регистар за из-
дадени лиценци и висината на надо-
местокот за нејзино издавање.............. 75/54

1383. Правилник за формата, содржината 
и начинот на пополнување на месеч-
ниот извештај за сеча, дотур и превоз 75/61

1384. Правилник за воведување и одржу-
вање на шумски ред.............................. 75/67

1385. Правилник за начинот на обезбеду-
вање за сопствени потреби со огревно 
дрво на физички лица од државна 
шума, кaкo и формата и содржината 
на образецот за евиденција на исече-
ната дрвна маса..................................... 75/68

1386. Правилник за видот и начинот на 
жигосување, начинот на издавање на 
испратница, пуштање во промет на 
исечено дрво, формата и содржината 
на регистарот на издадени и заверени 
испратници, формата и содржината 
на испратниците, формата и содржи-
ната на барањето за издавање на исп-
ратница и висината на надоместокот 
на издадени испратници....................... 75/69

1387. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на катастарот на 
шуми и шумско земјиште..................... 75/76

1388. Правилник за висината на цената за 
штети во шума....................................... 75/76

1389. Правилник за постапката, начинот 
на користење на податоци и висина 
на надоместокот за нивно користење.. 75/78

1490. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за видот и 
начинот на жигосување, начинот на 
издавање на испратница, пуштање во 
промет на исечено дрво, формата и 
содржината на регистарот на издаде-
ни и заверени испратници, формата и 
содржината на испратниците, форма-
та и содржината на барањето за изда-
вање на испратница и висината на на-
доместокот на издадени испратници.. 82/4

1491. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за содржината на Програ-
мата за полагање на ловечкиот испит 
и висината на трошоците на стручна-
та комисија за полагање на ловечкиот 
испит....................................................... 82/4

1535. Правилник за идентификација и ре-
гистрација на животни од*1 видот 
свињи...................................................... 84/13

1574. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за 
увоз и транзит, листа на трети земји 
од кои е одобрен увоз и транзит, 
формата и содржината на ветеринар-
но-здравствениот сертификат или 
други документи што ја придружува-
ат пратката со живи животни, аква-
култура и производи од животинско 
потекло, како и начинот и постапката 
на вршење на проверка и преглед при 
увоз и транзит на пратка со живи жи-
вотни, аквакултура и  производи од 
животинско потекло*............................ 86/7

1599. Правилник за техничко-техноло-
шките услови и постапката за одо-
брување на карантинот, техничко-
технолошките услови кои треба да ги 
исполнува карантинот, како и време-
траењето на карантинот, за објектите 
за изолација и времетраење на истата 
за различни животински видови и ка-
тегории, времетраењето за набљуду-
вање и за испитувањата кои треба да 
бидат направени*.................................. 88/40

1725. Правилник за формата и содржината 
на дозволата за аквакултура и форма-
та на барањето за дозвола за аквакул-
тура......................................................... 93/2

1726. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на регистар на 
одгледувачи на риби, формата и со-
држината на образецот на пријавата 
за запишување во регистарот на одг-
ледувачи на риби и формата и содр-
жината на образецот на изводот од 
регистарот.............................................. 93/5

1727. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за посебните 
барања за безбедност и хигиена и на-
чинот и постапката на вршење на 
службените контроли на млекото и 
млечните производи (*)…………….... 93/10

1783. Правилник за начинот и постапката 
за земање и чување на мостри заради 
издавање на решение за ставање на 
вино во промет...................................... 94/55
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1784. Правилник за формата и содржи-
ната на образецот на барањето за
земање на мостри заради добивање
на решение за  ставање на виното во 
промет................................................. 94/56

1814. Правилник за  формата и содржина-
та на образецот на барањето за врше-
ње на дополнителна дејност, потреб-
ната документација за докажување на 
исполнетост на условите за вршење 
на дополнителна дејност и начинот 
на водењето на евиденција за вршите-
ли на дополнителна дејност................. 96/2

1815. Правилник за стручната оспособе-
ност на вршителите на дополнителна 
дејност и соодветната техничка опре-
ма за вршење на дополнителна деј-
ност на семејно земјоделско стопан-
ство......................................................... 96/4

1938. Правилник за висината и начинот на 
наплата на трошоците за вршење на 
физичко-хемиската анализа заради 
добивање на решение за ставање на 
виното во промет................................... 102/9

1939. Правилник за образецот на барање-
то за упис во регистарот на откупува-
чи и Регистарот на увозници на од-
делни земјоделски производи и пот-
ребната придружна документација..... 102/9

1940. Правилник за поблиските услови
кои треба да ги исполнуваат откупу-
вачите на земјоделски производи и 
поблиските услови кои треба да ги
исполнуваат откупните места на зем-
јоделски производи............................... 102/15

1941. Правилник за поблиските услови за
упис во регистарот на увозници на
одделни земјоделски производи.......... 102/17

1942. Правилник за видот на податоците
за планираните количини за откуп на
земјоделски производи и за реализи-
ран откуп за претходната година, на-
чинот на доставување, формата и об-
разецот за доставување......................... 102/18

2136. Правилник  за постапките и мето-
дите за испитување на различност, 
еднообразност и стабилност на сор-
тата (Dus-тест) кај земјоделските 
растенија............................................. 110/19

2137. Правилник  за начинот и постапката
на пријавување на болести кои задол-
жително се пријавуваат и Листа на
болести кои задолжително се прија-
вуваат(*)................................................. 110/27

2138. Правилник за заштита и благосостој-
ба на експериментални животни(*)..... 110/39

2139. Правилник за условите кои треба да 
ги исполнуваат објектите за произ-
водство на храна за домашни милени-
ци и техничките објекти за нус произ-
води од животинско потекло и посеб-
ните технички услови и постапки  за 
преработка при ставање во промет и 
увоз на храна за домашни миленици 
и технички производи од нус произ-
води од животинско потекло (*).......... 110/69

2168. Правилник за начинот и постапката 
за вршење на фитосанитарна инспекци-
ја на растенија, растителните произво-
ди и други објекти и предмети на места 
на влез во Република Македонија*......... 111/22

2179. Правилник за постапката и рокот за 
земање на мостри за проверка на ре-
зултатите од мерењето на шеќерните 
единици на винското грозје.................. 112/3

2180. Правилник за основните параметри 
кои се предмет на физичко-хемиска 
анализа на виното, поблиските усло-
ви во однос на просториите и опре-
мата кои треба да ги исполнуваат ов-
ластените лаборатории за вршење на 
физичко-хемиска анализа заради ста-
вање на виното во промет и постапка-
та за издавање на овластувањето за 
вршење на физичко-хемиска анализа 
на виното................................................ 112/4

2181. Кодекс на добра земјоделска и хиги-
енска пракса........................................... 112/5

2199. Правилник за посебните технички 
услови за постапување и нештетно 
отстранување на специфичен ризичен 
материјал................................................ 113/36

2200. Правилник за начинот и постапката 
за примена на исклучоците во однос 
на употребата на нуспроизводи од 
животинско потекло(*)........................... 113/37

2201. Правилник за поблиските услови по 
однос на просторот, опремата и када-
рот што треба да ги исполнуваат 
правните лица кои вршат промет на 
големо со ветеринарно медицинските 
препарати и начинот на работа............ 113/40

2202. Правилник за изменување на Прави-
лникот за техничко-технолошките ус-
лови и постапката за одобрување на 
карантинот, техничко-технолошките
услови кои треба да ги исполнува ка-
рантинот, како и времетраењето на ка-
рантинот, за објектите за изолација и 
времетраење на истата за различни жи-
вотински видови и категории, времет-
раењето за набљудување и за испитува-
њата кои треба да бидат направени....... 113/41
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2203. Правилник за формата и содржината 
на фитосанитарниот сертификат или
фитосанитарниот сертификат за ре-
експорт и формата и содржината на 
пријавата за издавање на фитосанита-
рен сертификат...................................... 113/43

2278. Правилник за формата и содржината
на документот за потеклото на рибата
и начинот на неговото издавање и по-
полнување.............................................. 117/24

2279. Правилник за содржината на Програ-
мата за полагање на испит, формата и 
содржината на образецот на легитим-
ациите за стопански риболов и на-
чинот на издавање, формата и содр-
жината на уверението за положен ис-
пит за стопански риболов, како и тро-
шоците за добивање на уверението..... 117/26

2280. Правилник за формата и содржината
на документот за потеклото на пори-
бителниот материјал и начинот на не-
говото издавање и пополнување.......... 117/29

2281. Правилник за начинот на водење на
евиденција за одобрени трговци, фор-
ма и содржина и начинот на водење
на Регистарот на одобрени собирни
центри.................................................... 117/31

2293. Правилник за начелата и упатствата
за добра производна пракса за вете-
ринарно медицинските препарати(*).. 118/48

2325. Правилник за содржината на соглас-
ност за пакување и доработување на 
ѓубрињата и другите услови кои тре-
ба да ги исполнуваат правните лица 
кои произведуваат, доработуваат, вр-
шат пакување, како и секое друго 
правно лице кое ги менува својствата 
на ѓубрето............................................... 119/38

2365. Правилник за поблиските услови, 
начинот и постапката за спроведува-
ње и примена на забраните за употре-
ба на одредени нуспроизводи во исх-
раната на животните и одредени тех-
нички производи од нуспроизводи 
од животинско потекло(*)...................... 121/77

2646. Правилник за поблиските услови
кои треба да ги исполнуваат правните
лица овластени за испитување на ѓу-
брињата................................................. 129/33

2664. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на Регистарот на 
производители, преработувачи, увоз-
ници и дистрибутери на растенија, 
растителни производи и други објек-
ти и предмети(*).................................... 131/3

2665. Правилник за начинот на водење на 
евиденција, начинот на спроведување 
на проверките на здравјето на расте-
нијата, содржината и начинот на из-
вестување за податоците за произ-
водство, преработка, промет со расте-
нија, растителни производи и други 
објекти и предмети(*)........................... 131/6

2666. Правилник за поблиските критериу-
ми за утврдување на малите произво-
дители или преработувачи и локални-
те пазари(*)............................................ 131/12

2667. Правилник за условите за движење на 
пратките на растенија, растителни про-
изводи и други објекти и предмети на-
ведени во листа V дел А секција 2(*).. 131/13

2668. Правилник за временски периоди и 
начинот на вршење на фитосанитарна 
инспекција на растенија, растителни 
производи и други објекти и предме-
ти наведени во листа V дел А секција 
1 и листа V дел А секција 2(*)............. 131/14

2669. Правилник за пасоши за растенија(*) 131/24
2670. Правилник за мерките и начинот на 

спроведување на мерките за уништу-
вање или отстранување на штетните 
организми и мерките и начинот на 
спроведување на дезинфекција, де-
зинсекција или дератизација на штет-
ните организми(*)................................. 131/37

2671. Правилник за начинот на вршење на 
фитосанитарната инспекција при увоз на 
пратки од листата V дел Б секција 1(*) 131/48

2672. Правилник за мали количества на 
растенија, растителни производи и 
други објекти и предмети, вклучувај-
ќи и прехранбени производи(*)……… 131/50

2678. Решение за забрана за производство, 
увоз, поседување, продажба, снабду-
вање и/или употреба на одредени  ви-
дови ветеринарно-медицински препа-
рати……………………………………. 132/2

2692. Правилник  за поблиските услови по 
однос на просторот, опремата и када-
рот што треба да ги исполнува вете-
ринарната аптека и начинот на работа 133/3

2693. Листа на фармаколошки супстанции 
одобрени за употреба во ветеринар-
ната медицина....................................... 133/4

2708. Правилник за формата, содржината 
и постапката на поднесување на при-
јавата, потребните информации, до-
кументи или материјал за доделување 
на селекционерско право, формата, 
содржината и начинот на водење на 
Регистарот на селекционeрски права.. 134/12
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2709. Правилник за составот и  начинот на 
работа на Комисијата за заштита на 
растителни родови и видови на земјо-
делски растенија.................................... 134/21

2765. Јавен конкурс за давање на концесија 
на рибите за стопански риболов на ри-
боловното подрачје Дојранско Езеро 137/99

2766. Јавен конкурс за давање на концеси-
ја за рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на Дојранско Езеро......... 137/100

2767. Јавен конкурс за давање на концеси-
ја за рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на Преспанско Езеро...... 137/101

2768. Јавен конкурс за давање на концеси-
ја на рибите за стопански риболов на 
риболовното подрачје Преспанско 
Езеро....................................................... 137/102

2769. Јавен конкурс за давање на концеси-
ја за рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на вештачкото езеро-
акумулација Тиквешко Езеро.............. 137/104

2770. Јавен конкурс за давање на концеси-
ја на рибите за стопански риболов од 
риболовната зона на вештачкото езе-
ро – акумулација Тиквешко Езеро...... 137/105

2771. Јавен конкурс за давање на концеси-
ја за рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на вештачкото езеро-
акумулација Мантово........................... 137/106

2772. Јавен конкурс за давање на концеси-
ја на рибите за стопански риболов од 
риболовната зона на вештачкото езе-
ро–акумулација Мантово..................... 137/107

2773. Јавен конкурс за давање на концеси-
ја за рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на вештачкото езеро-
акумулација Шпилје............................. 137/108

2774. Јавен конкурс за давање на концеси-
ја на рибите за стопански риболов од 
риболовната зона на вештачкото езе-
ро – акумулација Шпилје..................... 137/109

2775. Јавен конкурс за давање на концеси-
ја за рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на вештачкото езеро-
акумулација Водоча.............................. 137/110

2776. Јавен конкурс за давање на концеси-
ја за рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на вештачкото езеро -
акумулација Калиманци....................... 137/111

2777. Јавен конкурс за давање на концеси-
ја за рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на вештачките езера-
акумулации Конче 1 и Конче 3............ 137/112

2778. Јавен конкурс за давање на концеси-
ја за рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на вештачкото езеро-
акумулација Козјак............................... 137/113

2779. Јавен конкурс за давање на концеси-
ја за рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на вештачкото езеро-
акумулација Турија............................... 137/115

2780. Правилник за формата и содржината 
на барањето за продолжување на за-
пишувањето на сортата во Национал-
ната сортна листа, како и начинот и 
постапката за продолжување на запи-
шувањето................................................ 137/116

2812. Водич за достигнување на принципи-
те на добра земјоделска и хигиенска 
пракса на земјоделските стопанства.. 138/7

2813. Правилник за начинот на запишува-
ње на давателите на советодавни ус-
луги во евиденцијата и потребната 
документација за запишување во еви-
денцијата како и начинот на водење 
на евиденцијата..................................... 138/99

2837. Правилник за процедуралните пра-
вила за работа на стручната комисија 
за потврдување на стручните работи 
од областа на одобрувањето на про-
изводите за заштита на растенијата..... 139/9

2870. Правилник за техничките услови за 
прифатилиштата, условите за чување 
на животните во прифатилиштата, 
постапките за еутаназијата, начинот 
на водење на евиденција и начинот на 
вршење надзор, формата и содржина-
та на регистарот и начинот на регист-
рација, како и информациите потреб-
ни за регистрација................................. 141/26

2943. Правилник за начинот за пријаву-
вање во Регистарот на производители 
на вино како и формата, содржината 
и начинот на  водење на Регистарот.... 144/16

2944. Правилник за поблиските услови во 
поглед на просториите и опремата за 
производство на вино........................... 144/18

2945. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за поблиските
услови за упис во регистарот на уво-
зници на одделни земјоделски про-
изводи..................................................... 144/18

2946. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за поблиските услови кои 
треба да ги исполнуваат откупувачи-
те на земјоделски производи и по-
блиските услови кои треба да ги ис-
полнуваат откупните места на земјо-
делски производи.................................. 144/19

2947. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за образецот 
на барањето за упис во регистарот на 
откупувачи и регистарот на увозници 
на одделни земјоделски производи и 
потребната придружна документација 144/19
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2948. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за мерилата
за квалитативна и квантитативна про-
цена на суровиот тутун во лист........... 144/19

2949. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа
на трети земји од кои е одобрен увоз
и транзит, формата и содржината на
ветеринарно-здравствениот сертифи-
кат или други документи што ја при-
дружуваат пратката со живи живот-
ни, аквакултура и производи од жи-
вотинско потекло, како и начинот и
постапката на вршење на проверка и
преглед при увоз и транзит на пратка
со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло(*)....... 144/20

2950. Правилник за поблиските услови за 
пакувањето на производите за заштита 
на растенијата, декларирањето и озна-
чувањето на стандардните фрази (*).... 144/265

2985. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на
правни лица за пласирање на пазар
ѓубриња на големо и мало.................... 145/173

2986. Правилник за висината на трошоци-
те за одобрување на производи, изда-
вање на сертификат за опрема и конт-
ролно тестирање на опрема.................. 145/175

3020. 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 информа-
ции кои се содржани во евиденцијата. 147/42

3021. Правилник за добра дистрибутивна 
пракса..................................................... 147/46

3057. 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…… 148/11

3087. Правилник за поблиските услови за 
магацините, условите за сместување 
и чување на ѓубрињата и условите за 
заштита на животната средина при 
пласирање на пазар на ѓубриња на го-
лемо и мало............................................ 150/234

3107. Правилник за обемот на генетските 
резерви, како и начинот и постапката 
на обезбедување и одржување на ре-
зервите………………………………… 151/2

3108. Правилник за начинот на одгледува-
ње и прометот на автохтони раси 
и/или линии, формата и содржината 
на барањето за признавање на нови 
автохтони раси и/или линии и форма-
та, содржината и начинот на водење 
на регистарот…………………………. 151/5

3109. Правилник за начинот на изведува-
њето и мониторингот на биолошката 
разновидност во сточарството………. 151/11

3110. Правилник за поблиските услови за 
вршење на одделна јавна услуга заш-
тита на биолошката разновидност во
сточарството, начинот на изведувањето
и мониторингот на биолошката раз-
новидност во сточарството и зачуву-
вањето на генетската варијабилност и 
генетските резерви на добитокот……. 151/11

3171. Правилник за формата и содржината 
на барањето и формата и содржината 
на одобрението и видот на произво-
дите од дрво за извоз........................... 154/27

3367. Листа на активни супстанции кои се 
одобрени за користење во производи 
што се применуваат за заштита на 
растенијата на територијата на Ев-
ропската Унија...................................... 159/3

3415. Правилник за видот на активностите 
кои се предмет на поддршка, услови-
те за финансирање, дефинирање на 
корисниците, општите и посебни ус-
лови за доделување на поддршката, 
детален преглед на прифатливи тро-
шоци и начинот и правилата за визуе-
лен идентитет на активностите(*)....... 162/2

3416. Правилник за видот и обемот на 
активностите кои се предмет на под-
дршка, условите за финансирање, де-
финирање на корисниците, општите и 
посебните услови за доделување на 
поддршката, детален преглед на при-
фатливи трошоци и начинот и прави-
лата за визуелен идентитет на актив-
ностите(*)............................................... 162/4

3417. Правилник за постапките за одгле-
дување, минимум површините за 
сместување на различни видови  жи-
вотни и максимален број на животни 
по хектар(*)............................................ 162/6

3418. Правилник за формата и содржината 
на образецот на легитимацијата за ре-
креативен риболов и начинот на неј-
зино издавање........................................ 162/11

3419. Правилник за формата и содржината 
на образецот на дозволата за рекреа-
тивен риболов и образецот за водење 
евиденција, начинот на водење на 
евиденцијата и доставување на пода-
тоците..................................................... 162/11
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3420. Правилник за начинот на издавање 
на дозволите за рекреативен риболов, 
потребната документација за нивното 
издавање,  формата и содржината на 
образецот за водење евиденција, на-
чинот на водење на евиденција и до-
ставување на податоците...................... 162/16

3421. Листа на ѓубриња и средства за по-
добрување на својствата на почва-
та(*)......................................................... 162/19

3422. Листа на додатоци во добиточната 
храна и други материи кои се кори-
стат во исхраната на животните.......... 162/22

3423. Листа  на состојки кои не биле про-
изведени според принципите на ор-
ганското земјоделство......................... 162/22

3463. Правилник за формата и содржината
на годишниот извештај (*).................. 163/18

3464. Правилник за начинот и постапката 
за вршење на стручна контрола во ор-
ганското земјоделско производство (*) 163/24

3465. Правилник за постапките за произ-
водство на органски преработена хра-
на(*)........................................................ 163/26

3466. Правилник за начинот на издавање
на овластувањата на контролни/серт-
ификациски тела за вршење на струч-
на контрола и стручни научни уста-
нови или други правни лица за врше-
ње на анализи и суперанализи во ор-
ганското земјоделско производство, 
потребната документација, формата, 
содржината и начинот на водење на 
евиденцијата (*).................................... 163/27

3467. Правилник за  правила  и  постапки  за 
растително органско производство(*) 163/28

3468. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на евиденциите 
и базите на податоци за субјектите и 
за органски семенски и саден матери-
јал (*)..................................................... 163/29

3469. Правилник за формата и содржината 
на потврдата, начинот на нејзиното 
издавање, како и постапката за соби-
рање, пакување,  превоз  и  складира-
ње  на  органски производи (*)............ 163/30

3470. Правилник за формата, содржината 
и бојата на националната ознака за 
органски производ и националната 
ознака за  производ во преод(*)........... 163/32

3471. Правилник за правила и постапува-
ња во пчеларството (*).......................... 163/33

3472. Правилник за начинот и постапката 
за спроведување на исклучоците за 
отстранување на  нуспроизводите од 
животинско потекло (*)....................... 163/34

3473. Правилник за начинот на постапување
со животните за време на убивање (*) 163/35

3474. Листа на производи и супстанции 
кои се користат во процесот на про-
изводство на органски преработена 
храна (*)................................................. 163/52

3475. Листа на производи за заштита на 
растенијата (*)....................................... 163/57

3476. Листа на крмни суровини................... 163/60
3477. Листа на средства за чистење и де-

зинфекција............................................. 163/61
3530. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за ставање во 
промет на семе за вештачко осемену-
вање од животни од видот говеда*...... 164/37

  
 МИНИСТЕРСТВО                

ЗА ЗДРАВСТВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

271. Правилник за видот, начинот и со-
држината на ознаките на крвта и крв-
ните компоненти................................... 15/22

411. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за условите по однос на 
просторот, опремата и кадарот што 
треба да ги исполнуваат здравствените 
установи што земаат, обработуваат,
испитуваат совпаѓање на ткива, чува-
ат, разменуваат и пресадуваат делови 
од човековото тело заради лекување 
и за посебната евиденција што тие 
треба да ја водат.................................... 25/19

1111. Правилник за потребната документа-
ција и начинот на пријавување на кли-
ничките испитувања на медицинските 
помагала и настанатите промени и, из-
вестување за несакани реакции и  на-
стани, односно  инциденти, како и ус-
ловите кои треба да ги исполнат прав-
ните лица кои вршат клинички испи-
тувања на медицински помагала.......... 62/109

1172. Правилник за имунопрофилакса, хе-
миопрофилакса, лицата кои подлежат 
на овие мерки, начинот на изведува-
ње и водење на евиденција и доку-
ментација................................................ 65/105

1390. Правилник за начинот на евалуација 
на досиејата за биоцидните производи 75/78

1391. Правилник за начелата на добрата 
лабораториска  пракса.......................... 75/82

1424. Правилник за утврдување на видот, 
висината на чинењето на општоко-
рисната работа за прекршок на фи-
зичко лице ако пуши во просторија 
каде што е забрането пушењето, како 
и начинот на нејзиното извршување... 78/10
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1492. Правилник за посебните барања за 
безбедност на  жестоките алкохолни 
пијалоци................................................. 82/5

1583. Правилник за методите за анализа 
неопходни за проверка на составот на 
козметичкиот производ*...................... 87/2

1584. Правилник за формата и содржината
на документацијата во процесот на 
употребата на крвта, обрасците и по-
стапката за известување за појава на
сериозно неповолните настани и ре-
акции од употребената крв и крвни
компоненти*.......................................... 87/163

1585. Правилник за формата и содржината
на евиденцијата за секоја употребена 
единица крв и крвни компоненти........ 87/170

1603. Листа на бои што смеат да се употре-
буваат во одредени видови на козме-
тички производи*..................................... 89/2

1604. Листа на конзерванси што смеат да се
употребуваат во одредени видови на
козметички производи*............................ 89/8

1605. Листа на УВ филтри што смеат да се
употребуваат во одредени видови на
козметички производи*............................ 89/14

1606. Листа на супстанции што не смеат да
бидат користени во козметичките про-
изводи*........................................................ 89/19

1607. Листа на супстанции кои се користат
при производството на козметичките
производи*.................................................. 89/119

1643. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за 
клиничките испитувања на лековите 
и содржината на документацијата....... 91/13

1728. Правилник за производите и мате-
ријалите што доаѓаат во контакт со
храната (*)............................................. 93/17

1785. Правилник за критериумите за мик-
робиолошка и хемиска чистота на 
козметичките производи и методите 
за проверка на тие критериуми............ 94/58

1786. Правилник за добрата лаборатори-
ска пракса*............................................. 94/60

1787. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за поблиските просторни 
услови, опремата и кадрите за осно-
вање и работење на здравствените 
установи................................................. 94/67

1842. Правилник за содржината на пода-
тоците на амбалажата на козметички-
те производи и начинот на означува-
њето на козметичките призводи*…... 98/11

2417. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за специјали-
зациите и субспецијализациите на 
здравствените работници и здрав-
ствените соработници со високо об-
разование……………………………... 122/16

2557. Правилник за посебните барања за 
безбедност на пивото………………… 128/5

2838. Правилник за начинот и постапката 
за утврдување на присутноста на ал-
кохол и/или други психотропни суп-
станции во организмот на машиново-
зачот........................................................ 139/9

2839. Правилник за начинот и постапката 
за утврдување на условите кои треба 
да ги исполнува здравствената уста-
нова за вршење на здравствен прег-
лед на машиновозачи............................ 139/10

2889. Правилник за начинот на чување,
постапување и уништување на одзе-
мена опојна дрога, психотропна суп-
станција и растение од кое може да се 
добие опојна дрога................................ 142/61

2922. Правилник за условите што треба да 
ги исполнат институциите што ја вр-
шат оцената на сообразноста на одре-
дени видови на медицински помагала 143/157

3022. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за адитивите што можат да 
се употребуваат за производство на 
храна(*).................................................. 147/48

3111. Правилник за содржината на образе-
цот на барањето и потребната доку-
ментација која треба да се достави за 
запишување на медицинските пома-
гала во регистерот на медицински по-
магала во Република Македонија........ 151/12

3143. Правилник за посебните барања за 
безбедност на храната во која се до-
дадени витамини, минерали и одреде-
ни други супстанции*........................... 152/38

3156. Листа на стандарди за медицински 
помагала................................................. 153/12

3335. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот на биполарното раст-
ројство (манично-депресивно раст-
ројство).................................................. 158/201

3336. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на скринингот на колоректален 
карцином................................................ 158/212

3337. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот на вирусните хепати-
тиси......................................................... 158/225

3338. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот на хроничната коро-
нарна артериска болест......................... 158/244

3339. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот на хроничната срцева 
слабост (ХСС)........................................ 158/288
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3340. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесу-
ва на терапијата на хронична бубреж-
на болест................................................ 158/349

3341. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесу-
ва на лекувањето на инфекциите на
уринарниот тракт.................................. 158/365

3342. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот на церебралниот ин-
фаркт (исхемичен мозочен удар)......... 158/381

3592. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на дијагнозата и класификацијата 
на хипергликемија во бременост......... 168/3

3593. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесу-
ва на антенаталните контроли во бре-
меноста................................................... 168/6

3594. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на дијагноза и класификација на
прееклампсијата/еклампсијата............. 168/31

3595. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на дијагноза и третман на интрау-
териниот застој во растот (ИУЗР)....... 168/49

3596. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот на прематурната руп-
тура на мембраните............................... 168/61

3597. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на превенција на предвременото 
породување............................................ 168/69

3598. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на дијагноза и третман на спонта-
ното предвремено породување............ 168/75

3599. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на индукција на породувањето........ 168/84

3600. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на интрапарталниот третман........... 168/91

3601. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на породување на плодот во кар-
лична презентација................................ 168/116

3602. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на дисфункционалното породува-
ње (dystocia)........................................... 168/123

3603. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на породувањето по царски рез....... 168/128

3604. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на постапките при рамената дисто-
кија.......................................................... 168/138

3605. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на превенција и третман на пост-
парталните крвавења............................. 168/147

3606. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на царскиот рез................................. 168/163

3607. Упатство за начинот на вршење на 
неонатолошката здравствена дејност 
која се однесува на реанимација на 
новородено дете.................................... 168/183

3608. Упатство за начинот на вршење на 
неонатолошката здравствена дејност 
која се однесува на водење и третман 
на асфиксијата....................................... 168/196

3609. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на примена на кислородната тера-
пија (оксигенотерапија) во неонато-
логијата................................................... 168/206

3610. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност при меконијал-
но пребоената амнионска течност и 
мекониум аспирациониот синдром 
кај новородено дете.............................. 168/213

3611. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се одне-
сува на исхраната на недоносени 
деца.................................................... 168/218

3612. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот на неонаталната хи-
погликемија........................................... 168/227

3613. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот на апнеа и брадикар-
дија кај новородено дете...................... 168/237

3614. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот на неонаталните бак-
териски инфекции................................ 168/243

3615. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесува 
на третманот на рано појавената група 
Б стрептококна болест (РПГБСБ) кај 
новородено дете.................................... 168/253

3616. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот на неонаталната жол-
тица......................................................... 168/266

3617. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот на хемолитичката 
жолтица кај новородено дете............... 168/274



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2010 Страна 99 
 

3618. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесува 
на фототерапија кај новородено дете.. 168/280

3619. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот на интравентрику-
ларна хеморагија кај новородено дете 168/288

3620. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот на неонаталните кон-
вулзии..................................................... 168/296

3621. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесу-
ва на раната детекција на конгенитал-
ни срцеви болести кај новородено дете 168/306

3622. Упатство за начинот на вршење на зд-
равствената дејност која се однесува 
на трансфузија кај новородено дете..... 168/316

3623. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот на новородени деца
под 27-та гестациска недела................. 168/324

3654. Правилник за начинот на вршење и 
видот на здравствено-хигиенските 
прегледи на лицата кои прележале 
цревен тифус, бациларна дизентерија 
или салмонелоза, како и формата и 
содржината на образецот на картонот 
на бацилоносител.................................. 169/34

3725. Правилник  за видот, начинот и обе-
мот на здравствените прегледи на 
вработените............................................ 171/116

  

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

495. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за 
финансирање, создавање и усовршу-
вање на научно-истражувачки кадри.. 28/94

647. Правилник за називот, содржината и 
формата на сертификатот за знаењата, 
вештините, способностите и компе-
тенциите стекнати од посебните прог-
рами за образование на возрасните..... 37/21

648. Правилник за формата, содржината и 
начинот на водењето на Централниот 
регистар и на Општинскиот реги-
стар  за установите и институциите 
кои реализираат јавно признати про-
грами за образование на возрасните... 37/23

649. Правилник за содржината и формата 
на документaцијата и евиденцијата 
која ја водат установите и институци-
ите за образование на возрасните........ 37/36

955. Правилник за начинот и постапката 
на водење бази на податоци за науч-
но-истражувачката дејност................... 52/118

978. Правилник за начинот и постапката 
за прием на учениците во јавните 
ученички домови.................................. 55/66

1190. Правилник за начинот на полагање 
и оценување на резултатите на учени-
ците на испитите во државна матура 
во гимназиското, стручното и средно-
то уметничко образование.................... 66/23

1392. Правилник за начинот на прием, 
складирање, доделување и враќање 
на комплетите на учебници во основ-
ните и средните училишта................... 75/88

1425. Правилник за Програмата за подго-
товување и полагање испит за дире-
ктор на основно училиште, начинот 
на спроведување на испитот, како и 
формата и содржината на уверението 
за положен испит за директор на ос-
новно училиште..................................... 78/11

1426. Правилник за начинот на полагање-
то и оценувањето на резултатите на 
учениците на испитите од училишна 
матура во средното уметничко обра-
зование................................................... 78/16

1427. Правилник за начинот на полагање-
то и оценувањето на резултатите на 
учениците на испитите од училишна 
матура во гимназиското образование. 78/21

1428. Правилник за начинот на полагање-
то и оценувањето на резултатите на 
учениците на испитите од завршниот 
испит во средното стручно образова-
ние со четиригодишно траење............. 78/26

1575. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на следење, про-
верување и оценување, полагање на 
испити и напредување на учениците 
во средното училиште.......................... 86/53

2204. Календар за организација на учебна-
та 2010/2011 година во основните 
училишта................................................ 113/50

2205. Календар за организација на учебна-
та 2010/2011 година во јавните сред-
ни училишта........................................... 113/50

2234. Правилник за начинот на организи-
рање и спроведување на екстерното 
проверување на учениците во основ-
ните училишта, начинот на формира-
ње и работење на училишната коми-
сија, тајноста на материјалот за ек-
стерно проверување, начинот и по-
стапката на проверување на тестови-
те од училишната комисија, како и 
формата и содржината на извештајот. 115/123
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2235. Правилник за начинот на организи-
рање и спроведување на екстерното 
проверување на учениците во средни-
те училишта, начинот на формирање
и работење на училишната комисија,
тајноста на материјалот за екстерно
проверување, начинот и постапката 
на проверување на тестовите од учи-
лишната комисија, како и формата и 
содржината на извештајот.................... 115/128

2236. 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................. 115/135

2237. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на водењето, 
формата и содржината на педагошка-
та евиденција и документација во 
средните училишта............................... 115/138

2238. Правилник за формата, содржината
и начинот на водењето на професио-
налното досие на наставникот и
стручниот соработник во средното 
училиште................................................ 115/141

2239. Правилник за формата, содржината
и начинот на водењето на професио-
налното досие на наставникот и
стручниот соработник во основното 
училиште................................................ 115/155

2332. Правилник за условите кои треба да 
ги исполнува истакнатиот стручњак 
од практиката од соодветната област 
за изведување на клиничката настава. 120/2

2333. Правилник за начинот и условите за 
организирање на практична настава 
за студентите......................................... 120/2

2781. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
постапката за финансирање, создава-
ње и усовршување на научно-истра-
жувачки кадри....................................... 137/118

2890. Правилник за Програмата за подго-
товување и полагање испит за дирек-
тори, начинот на спроведување на ис-
питот, како и формата и содржината 
на уверението за положен испит за 
директор на јавно средно училиште.... 142/61

2891. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на организирање 
и спроведување на екстерното прове-
рување на учениците во средните 
училишта, начинот на формирање и 
работење на училишната комисија, 
тајноста на материјалот за екстерно 
проверување, начинот и постапката 
на проверување на тестовите од учи-
лишната комисија, како и формата и 
содржината на извештајот.................... 142/68

3023. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на евиденција за 
спроведената едукација во основните 
училишта................................................ 147/52

3024. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на евиденција за 
спроведената едукација во високооб-
разовните установи............................... 147/55

3025. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на евиденција за
спроведената едукација во средните 
училишта................................................ 147/58

3531. Правилник за критериумите, начи-
нот на работа на автошколите, нас-
тавниот план и програма за обука, ст-
ручниот кадар, опремата со која тре-
ба да располагаат, како и евиденции-
те што треба да ги водат автошколите 
за оспособување на кандидати за во-
зачи......................................................... 164/47

3655. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот и постапката на 
водење бази на податоци за научно-
истражувачката дејност........................ 169/37

  

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА         

ПОЛИТИКА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

14. Правилник за нормативите и стан-
дардите за простор, опрема, стручни 
кадри и средства потребни  за основа-
ње и започнување со работа на јавна 
установа  центар за социјална работа. 2/81

20. Објава за просечната месечна плата 
по работник за месец декември 2009 
година..................................................... 2/91

37. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец декември 
2009 година............................................ 4/18

192. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Дебар............. 10/9

343. Објава за просечната месечна плата 
по работник за месец јануари 2010 
година..................................................... 17/151

478. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец јануари 
2010 година............................................ 27/32
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496. Решение за впишување на Здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 28/94

587. Објава за просечната месечна плата 
по работник за месец  февруари 2010
година..................................................... 33/27

609. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец февруари 
2010 година............................................ 34/26

680. Решение за утврдување на висината 
на паричните средства за надомест на 
толкувачот.............................................. 38/11

883. Правилник за минималните бара-
ња за безбедност и здравје при ра-
бота на вработени од ризици повр-
зани со изложување на хемиски 
супстанци……................................. 46/16

884. Правилник за организацијата, со-
ставот и начинот на работа на Ко-
мисијата за ревизија на наод, оцена 
и мислење за утврдување на инва-
лидност, односно неспособност за
работа………..................................... 46/62

940. Објава за просечната месечна плата 
по работник за месец  март  2010 го-
дина........................................................ 51/23

941. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец март 2010
година..................................................... 51/24

961. Правилник за критериумите за из-
бор на згрижувачко семејство, видот
и бројот на корисниците кои можат
да се сместат во едно згрижувачко се-
мејство и видот и обемот на услугите
од социјална заштита што му се обез-
бедуваат на  сместеното лице……….. 54/4

962. Правилник за начинот на оствару-
вање на правото на парична помош
за социјално домување за лице кое до 
18-годишна возраст имало статус на
дете без родители и родителска гри-
жа, односно и по престанување на 
старателството, а најмногу до 26-го-
дишна возраст………………………… 54/5

1116. Објава за просечната месечна плата 
по работник за месец април 2010 го-
дина......................................................... 62/127

1192. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец април 2010
година..................................................... 66/32

1404. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец мај 2010 година. 75/104

1453. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец мај 2010 го-
дина......................................................... 80/31

1493. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 82/12

1506. Решение за давање согласност на 
Статутарна одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈУ Ме-
ѓуопштински центар за социјална ра-
бота Прилеп………………………… 83/50

1536. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Охрид............. 84/25

1646. Објава за просечната месечна плата 
по работник за месец јуни 2010 година 91/14

1808. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец јуни 2010 
година..................................................... 94/80

1901. Правилник за нормативите и стан-
дардите за простор, опрема, стручни 
кадри и средства потребни за основа-
ње и започнување со работа на уста-
новата за социјална заштита Центар 
за лица-жртви на трговија со луѓе....... 100/73

2017. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел............................ 105/12

2018. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел............................ 105/12

2019. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел............................ 105/13

2020. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел............................ 105/13

2021. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел............................ 105/14

2022. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел............................ 105/14

2023. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел............................ 105/15

2024. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел............................ 105/15

2025. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел............................ 105/16

2026. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел............................ 105/16

2027. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на 
гранка односно оддел............................ 105/17
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2028. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат за јавен сектор
на Република Македонија..................... 105/17

2029. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат за јавен сектор
на Република Македонија..................... 105/18

2030. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на здружение на работода-
вачи за територијата на Република 
Македонија............................................. 105/18

2031. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат за територија-
та на Република Македонија................ 105/19

2032. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат за територија-
та на Република Македонија................ 105/19

2033. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на
гранка односно оддел............................ 105/20

2034. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на
гранка односно оддел............................ 105/20

2035. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на
гранка односно оддел............................ 105/21

2036. Решение за утврдување на репрезен-
тативност  на здружение на работода-
вачи на ниво на приватен сектор од
областа на стопанството во Републи-
ка Македонија........................................ 105/21

2037. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на синдикат на ниво на
гранка односно оддел............................ 105/22

2043. Објава за просечната месечна плата 
по работник за месец јули 2010 година 105/31

2141. Правилник за минималните барања
за безбедност и здравје при работа на
вработени од ризици поврзани со из-
ложување на канцерогени, мутагени
или супстанци токсични за репроду-
ктивниот систем*.................................. 110/101

2142. Правилник за критериумите и начи-
нот за користење на соодветен стан за
сместување или на парична помош
потребна за обезбедување простории
за сместување на признаен бегалец..... 110/106

2143. Решение за давање согласност на
статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Берово.......... 110/107

2150. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јули 2010
година..................................................... 110/112

2182. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Гостивар........ 112/67

2183. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Центар за социјална 
работа Виница....................................... 112/67

2184. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Велес.............. 112/67

2185. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Битола............ 112/67

2218. Решение за давање согласност на Ста-
тутот на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Свети Николе.............. 114/5

2219. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Струга............ 114/5

2220. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Радовиш........ 114/6

2221. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Центар за социјална 
работа Ресен........................................... 114/6

2222. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Центар за социјална 
работа Крушево..................................... 114/6

2223. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Штип.............. 114/6

2282. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Тетово............ 117/36

2283. Решение за давање согласност на 
Статутот на Ју Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Гевгелија....... 117/36

2296. Објава за просечната месечна плата 
по работник за месец август 2010 го-
дина......................................................... 118/51

2373. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец август 2010 
година..................................................... 121/84

2719. Објава за просечната месечна плата 
по работник за месец септември 2010 
година..................................................... 134/92

2748. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец септември 
2010 година............................................ 136/28

2782. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на здружение на работода-
вачи на ниво на гранка, односно оддел 137/118

2783. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на Синдикат на ниво на 
гранка односно оддел........................... 137/119

2784. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на Синдикат на ниво на 
гранка односно оддел........................... 137/119

2871. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на утврдување 
на износот на средствата за исплата 
на плати, составување на пресметки-
те и доставување на пресметкитe до 
Министерството за финансии - Упра-
ва за јавни приходи............................... 141/34
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3008. Објава за просечната месечна плата 
по работник за месец октомври 2010 
година..................................................... 146/31

3076. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец октомври
2010 година............................................ 149/36

3277. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец ноември 2010
година..................................................... 155/71

3483. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец ноември 
2010 година............................................ 163/64

3532. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Детски дом „11 Ок-
томври“ Скопје...................................... 164/72

3696. Правилник за минималните барања
за безбедност и здравје при работа на
вработени од ризици поврзани со из-
ложеност на биолошки агенси*........... 170/57

  

 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

  
Рег. бр.  Бр./стр.

207. Правилник за содржината и начинот 
на водење на регистарот за потеклото 
на движното културно наследство 
што е предмет на трговија, начинот 
на вршење контрола над водењето на 
регистарот и обрасците што се упо-
требуваат................................................ 11/7

208. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на влезната кни-
га, книгата на инвентарот, излезната 
книга, картотеката и на другите видо-
ви евиденција на аудиовизуелните 
добра и на документацијата................. 11/10

209. Правилник за стандардите за одре-
дување на видовите на кинотеките, за 
нивната работа, за сместување и за
чување на аудиовизуелните добра...... 11/14

  

 МИНИСТЕРСТВО                
ЗА  ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

348. Правилник за формата и содржина-
та на барањето и постапката на изда-
вање на мемориски картички............... 18/77

349. Правилник за поблиските услови во 
однос на потребните простории и оп-
рема на правни лица за добивање на 
јавно овластување за вршење на рабо-
ти за издавање на мемориски картички 18/86

350. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на евиденција за 
издадените мемориски картички......... 18/86

351. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за издавање или про-
должување на овластувањето за ин-
сталирање, проверка, контрола и по-
правка на тахографи, како и потреб-
ната документација, просторот и  оп-
ремата на  работилницата..................... 18/87

412. Правилник за начинот на обезбеду-
вање на непречен пристап, движење, 
престој и работа на лицата со инва-
лидност до и во градбите...................... 25/19

413. Правилник за начинот, постапката и 
поблиските услови за одобрување на 
возни редови за нови линии и за про-
мена на одобрени линии во меѓуопш-
тинскиот и меѓународниот превоз на 
патници, издавање, продолжување и 
одземање на дозволата за одобрена 
линија, формата и содржината на об-
разецот на дозволата и на возниот ред 25/33

447. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за техничките елементи за 
изградба и реконструкција на јавните 
патишта и на објектите на патот.......... 26/31

451. Правилник за нормите и стандарди-
те за домување во станбените згради.. 27/2

452. Правилник за формата и содржината 
на легитимацијата на инспекторите за 
домување, начинот на нејзино издава-
ње и одземање………………………… 27/4

637. Упатство за начинот на изготвување 
на Годишната програма и микролока-
циските услови за поставување на 
времени објекти.................................... 36/65

638. Правилник за формата и содржината 
на одобрението за поставување на 
времени објекти и на одобрението за 
поставување  на урбана опрема........... 36/69

891. Правилник за сообраќајните знаци, 
опрема и сигнализација на патот......... 47/1

956. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандарди 
и нормативи за урбанистичко плани-
рање........................................................ 52/147

1112. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за стандарди и нормативи 
за урбанистичко планирање…………. 62/124

1123. Правилник за изменување 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............. 63/13
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1321. Правилник за видовите на звања за 
член на екипаж на брод, посебните 
услови за стекнување на одделни ви-
дови звања, работите кои член на 
екипаж на брод од одделен вид на
звање може да ги извршува, начинот,
постапката и програмата за полагање
на испитот за добивање уверение за 
стекнување одделен вид на звање,
формата и содржината на потврдата 
за положен испит и на уверението за 
стекнато звање за член на екипаж на 
брод*....................................................... 73/26

1322. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот, 
постапката и поблиските услови за 
одобрување на возни редови за нови 
линии и за промена на одобрени ли-
нии во меѓуопштинскиот и меѓуна-
родниот превоз на патници, издава-
ње, продолжување и одземање на 
дозволата за одобрена линија, форма-
та и содржината  на образецот  на 
дозволата и на возниот ред.................. 73/37

1537. Правилник за формата и содржината 
на товарниот лист за внатрешен пре-
воз на стока............................................ 84/25

1538. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на регистарот на 
издадени дозволи за слободен превоз 
во меѓународниот патен сообраќај...... 84/27

1539. Правилник за формата и содржината 
на регистарот за издадените лиценци 
и изводот од лиценцата........................ 84/29

1540. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за формата и со-
држината на лиценците за вршење на 
одделни видови на јавен превоз во пат-
ниот сообраќај и начинот и постапката 
за добивање и одземање на лиценците 
како и за продолжување на лиценцата 
за автотакси превоз на патници............ 84/29

1600. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на Регистарот на 
станбени згради и станови и на Реги-
старот на управители на станбени 
згради...................................................... 88/51

1816. Правилник за бројот и составот на
членовите на екипаж на брод според
видот и карактеристиките на бродот,
намената, видот и подрачјето на
пловидба................................................. 96/5

1843. 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-
нот од степенот на уреденост………... 98/13

1902. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на барањето за издавање 
или продолжување на овластувањето 
за инсталирање, проверка, контрола и 
поправка на тахографи, како и по-
требната документација, просторот и 
опремата  на работилницата................. 100/75

1943. Правилник за техничките карактери-
стики на тахографот и начинот на 
употреба, вградување, поправање, 
проверка и контрола на тахографот(*). 102/21

2049. Решение од Министерството за тран-
спорт и врски......................................... 108/2

2418. Правилник за начинот на заштита на 
јавните патишта………………………. 122/18

2464. Дозволи од Министерството за 
транспорт и врски за распределба на 
меѓународните транспортни дозволи 
за 2011 година........................................ 125/191

2512. Правилник за формата и содржината 
на писмените инструкции.................... 126/36

2513. Правилник за формата и содржината 
на образецот на одобрението за врше-
ње на превоз на опасни материи во 
патниот сообраќај.................................. 126/41

2655. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот, постапката и 
поблиските услови за одобрување на 
возни редови за нови линии и за про-
мена на одобрени линии во меѓуопш-
тинскиот и меѓународниот превоз на 
патници, издавање, продолжување и 
одземање на дозволата за одобрена 
линија, формата и содржината на об-
разецот на дозволата и на возниот ред 130/36

2743. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за техничките карактеристи-
ки на тахографот и начинот на употре-
ба, вградување, поправање, проверка и 
контрола на тахографот(*)..................... 136/22

2814. Правилник за начинот на запишува-
ње на давателите на советодавни ус-
луги во евиденцијата и потребната 
документација за запишување во еви-
денцијата како и начинот на водење 
на евиденцијата………………………. 138/102

2872. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за нормите и стандардите за 
домување во станбените згради........... 141/34

2892. Правилник за стандарди и нормати-
ви за урбанистичко планирање............ 142/68

2893. Правилник за изменување и дополн-
ување на Правилникот за бојата и 
кројот на службената облека, форма-
та и содржината како и начинот на 
издавањето и одземањето на службе-
ната легитимација на комуналните 
редари..................................................... 142/88
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3058. Правилник за постапката за издава-
ње на дозвола, формата и содржината 
на дозволата за машиновозачот и фор-
мата и содржината на регистарот за 
издадени дозволи…………………….. 148/15

3059. Правилник за заеднички сигурносни 
показатели…………………………….. 148/28

3060. Правилник за формата и содржината 
на сетификатот за познавање на желе-
зничка инфраструктура и железничко 
возило…………………………………. 148/31

3061. Правилник за содржината на извеш-
тајот за случени сериозни несреќи, 
несреќи и инциденти во железнички-
от сообраќај…………………………… 148/34

3062. Правилник за формата и содржи-
ната на барањето и упатството за 
пополнување на барањето за изда-
вање одобрението за сигурност за
управување со железничка инфра-
структура, формата и содржината 
на образецот на одобрението за си-
гурност, како и формата и содржи-
ната на регистарот на издадени одо-
бренија за сигурност…..................... 148/36

3063. Правилник за формата и содржината 
на барањето и Упатството за попол-
нување на барањето за издавање на 
сертификат за сигурност, формата и 
содржината на образецот на сертифи-
катот за сигурност, како и формата и 
содржината на регистарот за издаде-
ни сертификати за сигурност………... 148/50

3112. Правилник за составните делови на 
железничката инфраструктура………. 151/36

3113. Правилник за сигналните знаци и
сигналните ознаки на железничката
пруга и возот, видот, значењето, фор-
мата, бојата и најмалата далечина на 
видливост на сигналните знаци и оз-
наки, како и местата на нивното вгра-
дување, односно поставување и
начин на нивната употреба.................. 151/41

3114. Правилник за нормативи и стандар-
ди за проектирање и градење на дол-
ниот строј на пругите………………… 151/134

3115. Правилник за нормативи и стандар-
ди за проектирање и градење на
горен строј на пругите………….......... 151/209

3116. Правилник за формата, содржината, 
начинот на издавање и одземање на 
службената легитимација на инспекто-
рот надлежен за сигурност на желез-
ничката инфраструктура, за сигурност 
на влеча на возови и возни средства, 
за сигурност на превоз на патници и 
стока и за сигурност на сигнално-си-
гурносни, телефонско-телеграфски и 
електротехнички постројки………….. 151/283

3117. Правилник за нормативите и стан-
дардите за проектирање и градење на 
стабилни постројки за електрична вле-
ча со монофазен систем 25kV, 50Hz..... 151/286

3118. Правилник за работно време, траење 
на смена и одмор меѓу две последова-
телни смени…………………………… 151/311

3119. Правилник за нормативи и стандар-
ди за проектирање и градење на сиг-
нално-сигурносни и комуникациски 
уреди....................................................... 151/312

3271. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот, 
правилата и посебните услови за вр-
шење на инспекциски надзор и по-
себните услови кои треба да ги ис-
полнува лице за да врши инспекцис-
ки надзор на јавен воздушен превоз... 155/65

3424. Правилник за начинот на издавање и 
одземање на одобрението за превоз на 
опасни материи во патниот сообраќај.... 162/23

3478. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за техничките елементи за 
изградба  и реконструкција на јавните 
патишта и на објектите на патот.......... 163/61

3697. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот, 
постапката и поблиските услови за 
одобрување на возни редови за 
нови линии и за промена на одобрени 
линии во меѓуопштинскиот и меѓуна-
родниот превоз на патници, издава-
ње, продолжување и одземање на 
дозволата за одобрена линија, форма-
та и содржината  на образецот на доз-
волата и на возниот ред........................ 170/83

3698. Правилник за радио опрема и теле-
комуникациска терминална опрема(1). 170/83

3726. Правилник за спецификациите на во-
зилата-цистерни кои превезуваат бен-
зини и/или органски растворувачи*..... 171/160
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 МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И      
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

15. Правилник за количините на горни-
те граници-плафоните на емисиите на 
загадувачките супстанции со цел ут-
врдување на проекции за одреден 
временски период кои се однесуваат 
на намалувањето на количините на 
емисиите на загадувачките супстан-
ции на годишно ниво............................ 2/82

332. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за постапката, начинот на 
изготвување, содржината на извешта-
ите за состојбите и промените во про-
сторот и рокови за нивно доставување. 17/131

414. Правилник за опасните супстанции,
гранични вредности (прагови) за при-
суство на опасните супстанции и кри-
териумите или својствата според кои
супстанцијата се класифицира како
опасна..................................................... 25/42

757. Правилник за формата и содржината 
на образецот за водење на евиденција 
на правни лица кои постапуваaт со
отпад од пакување, производители  и 
самостојни постапувачи со отпад од 
пакување, начинот на водење на еви-
денција како и формата и содржината 
на образецот на потврдата за реги-
страција на самостоен постапувач со 
отпад од пакување................................. 41/17

826. Правилник за критериумите коишто 
треба да се исполнат за добивање на 
еколошка ознака за мебел..................... 44/35

827. Правилник за критериумите коишто 
треба да се исполнат за добивање на 
еколошка ознака за текстилни произ-
води......................................................... 44/44

885. Правилник за критериумите коишто 
треба да се исполнат за добивање на 
еколошка ознака за бои и лакови кои 
се користат во затворен простор…….. 46/68

906. Правилник за условите за пакувања
со долг животен век и видовите на
пакувања кои служат како показатели 
дека пакувањето е со долг животен век 48/127

957. Листа на илустративни примери за
пакување................................................. 52/147

1109. Правилник за начинот на нумерира-
ње и кратенките на кои се заснова
системот за идентификација и озна-
чување на материјалите од кои е
произведено пакувањето, како и фор-
мата и содржината на ознаката за по-
стапување со  пакувањето………........ 52/105

1113. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за трошоците за работите 
извршени надвор од управната по-
стапка, по барање на странката……… 62/125

1191. Решение за формирање на Научно-
техничка комисија за најдобри до-
стапни техники заради определување 
на најдобри достапни техники во А –
интегрираните еколошки дозволи....... 66/32

1306. Правилник за супстанциите за кои 
задолжително се пропишуваат гра-
нични вредности на емисија во А-ин-
тегрираната еколошка дозвола*.......... 72/12

1474. Правилник за формата, содржината, 
целите, начинот на изработка и видот 
и изворите на податоци кои се кори-
стат за изработка на Извештајот како и 
начинот на оценување на Извештајот.. 81/71

1576. Наредба за изменување и дополнува-
ње на Наредбата за забрана за соби-
рање заради користење и трговија на
автохтони самоникни габи-смрчки од 
родовите Morchella, Verpa и Ptichoverpa 86/53

1715. Наредба за забрана на увозот и изво-
зот на  производи што содржат хло-
рофлуоројаглеводород  HCFC)............ 92/45

1716. Наредба за ограничување на увозот 
на  уреди за климатизација што содр-
жат хлорофлуоројаглеводород (HCFC) 92/46

1717. Наредба за забрана на производството 
и прометот на супстанциите што ја 
осиромашуваат озонската обвивка ка-
ко и производство и промет на произ-
води што содржат супстанции што ја 
осиромашуваат озонската обвивка...... 92/46

1718. Наредба за ограничување  на увозот 
на супстанциите кои ја осиромашува-
ат озонската обвивка............................. 92/49

1719. Правилник за формата, методологи-
јата и начинот на водење и одржува-
ње на Катастарот на загадувачи на 
воздухот................................................. 92/51

2144. Правилник за начинот на спроведу-
вање на прекугранични консултации (*) 110/107

2206. Правилник за начинот на водење, 
формата и поблиската содржина на 
базата на податоци и информативни-
от систем за пакување и отпад од па-
кување*.................................................. 113/52

2284. Правилник за критериумите коишто 
треба да се исполнат за добивање на 
еколошка ознака за хигиенска хартија(*) 117/36

2285. Правилник за критериумите кои што 
треба да се исполнат за добивање на 
еколошка ознака за обувки (*)............... 117/47

2286. Правилник за критериумите коишто 
треба да се исполнат за добивање на 
еколошка ознака за сапуни, шампони 
и кондиционери за коса (*)...................... 117/56
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2287. Правилник за формата и содржината
на образецот на годишниот извештај
за видот и количината на пакувањата 
што се пуштиле или увезле на пазар во
Република Македонија во претходната
календарска година и за постапување 
со отпад од тие пакувања, формата и 
содржината на образецот на произ-
водствената спецификација, формата и 
содржината на образецот на евиденци-
јата за вкупното пакување кое е пуш-
тено на пазар или увезено во Републи-
ка Македонија како и начинот на кој
се води евиденцијата (*)......................... 117/80

2294. Правилник за формата и содржината
на дозволата за собирање и за транс-
портирање на опасниот отпад.............. 118/49

2326. Правилник за максимално дозволена 
јачина на бучава односно максимално 
дозволено количество емисија на га-
сови кои се создаваат при полетува-
ње, во текот на летот и при слетување 
на воздухоплови.................................... 119/39

2514. Правилник за мерките и активности-
те за заштита на спомениците на при-
родата, формата и содржината на об-
разецот на дозволата за спроведување 
на посебните мерки и активности за 
заштита и обнова на споменикот на 
природата............................................... 126/44

2515. Правилник за мерките и активностите 
за заштита на паркот на природата......... 126/46

2516. Правилник за содржината на Про-
грамата за полагање на стручен испит
за чувар во заштитено подрачје и на-
чинот и постапката за полагање на
стручниот  испит................................... 126/46

2694. Правилник  за поблиската содржина 
на стратешките карти на бучава и ак-
ционите планови за бучава, начинот 
на изработката и начинот на собира-
ње на податоци за изработка на стра-
тешки карти за бучава и акциони пла-
нови за бучава, како и начинот на 
нивното собирање, чување и евиден-
тирање(*)................................................ 133/72

2710. Правилник за формата и содржината 
на образецот за барањето, дозволата 
и сертификатот за промет со засегна-
ти и заштитени диви видови растени-
ја, габи, животни и нивни делови, ка-
ко и потребната документација која 
се приложува кон барањето(*)............. 134/22

2873. Правилник за граничните вредности
за дозволените нивоа на емисии и ви-
дови на загадувачки супстанции во
отпадните гасови и пареи кои ги еми-
тираат стационарните извори во воз-
духот(*).................................................. 141/34

3157. Правилник за Програмата според 
која се полага стручен испит за врше-
ње на работите за управување и/или 
постапување со отпад и начинот на 
полагање на стручниот испит, образе-
цот на уверението, како и висината и 
начинот на плаќање на надоместокот 
за полагање на стручниот испит.......... 153/35

3479. Правилник за начинот на соработка-
та на органите надлежни за изработка 
на стратешки карти за бучава и акци-
они планови за бучава со органите 
надлежни за донесување на страте-
шки карти за бучава и изработка на 
акционите планови за бучава од со-
седната држава (*)................................. 163/61

3533. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за мерките за заштита на 
животната средина кои мораат да ги 
преземат производителите, сопстве-
ниците и субјектите кои постапуваат 
со искористените возила, нивните 
компоненти и материјали, целите и 
роковите за нивно постигнување и 
начинот и условите за складирање, 
формата и содржината на потврдата 
за преземање на возилото за уништу-
вање, формата и содржината на обра-
зецот за известување како и начинот 
на водење на евиденцијата(*)................ 164/72

3584. Правилник за формата и содржината 
на обрасците на извештаите за коли-
чините на собраните отпадни бате-
рии и акумулатори и за количините на
превземни, третирани или рециклира-
ни отпадни батерии и акумулатори, 
како и начинот на нивното подготву-
вање и доставување............................... 167/17

3585. Правилник за формата и содржината 
на образецот на Годишниот извештај 
за постапувањето со отпадните бате-
рии и акумулатори и начинот на не-
говото доставување, како и формата и 
содржината на образецот за водење 
на евиденција за количините и видо-
вите на батерии и акумулатори кои се 
пуштени на пазар во Република Ма-
кедонија*................................................ 167/24

  

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ИНФОРМАТИЧКО 

ОПШТЕСТВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1507. Правилник за начинот на препозна-

вање на единствената околина и ко-
муникација меѓу органите по елект-
ронски пат преку единствената око-
лина за размена на документи и пода-
тоци по електронски пат……………... 83/50
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1508. Правилник за стандардите и прави-
лата за безбедност на информациски-
те системи кои што се користат во
органите за комуникација по елект-
ронски пат…………………….........…. 83/52

1509. Правилник за техничките барања за 
обезбедување на пристап до адми-
нистративните услуги по електронски 
пат и политиката на давателот за ко-
ристените графички и други портали 
на информацискиот систем………….. 83/53

1510. Правилник за начинот на сертифи-
цирање на информациските системи 
кои ги користат органите за комуни-
кација по електронски пат, како и за 
формата и содржината на сертифика-
тот за функционалност на информа-
циските системи…………………...…. 83/54

1511. Правилник за формата и содржината 
на евиденцијата на базите на подато-
ци на органите кои меѓусебно кому-
ницираат по електронски пат, начи-
нот на нејзиното водење, форматот и 
содржината на образецот за известу-
вање за воспоставување на базата, за 
нејзиното одржување и чување, како 
и за промените што се однесуваат на 
нејзиниот статус, начинот на известу-
вањето, како и начинот на користење-
то, запишувањето, пристапот и чува-
њето на евиденцијата на базите на ад-
министративни услуги по електрон-
ски пат……………………………….... 83/57

1512. Правилник за формата и содржината 
на основните елементи на барањето 
за доставување на административни 
услуги по електронски пат  и за фор-
матот на документот во електронска 
форма………………………………….. 83/58

1513. Правилник за стандардите и прави-
лата за унифицирани номенклaтури 
во меѓусебната комуникација по 
електронски пат………………………. 83/58

  

 KOМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

2. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 1/2

30. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 4/16

31. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 4/16

32. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 4/16

33. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 4/16

34. Правилник за утврдување на постап-
ката, трошоците и роковите за ликви-
дација на отворените инвестициски 
фондови................................................... 4/17

73. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за кадровска, 
техничка и организациона оспособе-
ност за основање и работа на овласте-
но правно лице за вршење услуги со 
хартии од вредност................................ 7/174

74. Правилник за сметковниот план, со-
држината на одделните сметки во 
сметковниот план на отворените фон-
дови, како и формата и содржината на 
финансиските извештаи на отворени-
те фондови.............................................. 7/175

172. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 9/18

173. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 9/18

174. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 9/18

175. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 9/18

176. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 9/19

177. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 9/19

178. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 9/19

179. Заклучок од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 9/20

180. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 9/20

181. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 9/20

182. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 9/21

193. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 10/9

194. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 10/9

195. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 10/10

453. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 27/7

454. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 27/7

455. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 27/7

456. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 27/8

457. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 27/8

458. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 27/8
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459. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 27/8

460. Правилник за постапката на презема-
ње на работите на управување со ин-
вестициски фондови кои ги вршело 
друштво за управување со инвестици-
ски фондови........................................... 27/9

461. Правилник за содржината и времето 
на објавување на цената на уделите во 
отворен и акциите во затворен  инве-
стициски фонд........................................ 27/10

462. Правилник за критериумот за ранги-
рање на субдепозитарна банка на ин-
вестициски  фонд.................................. 27/11

463. Правилник за содржината и формата 
на договорот за управување со затво-
рен инвестициски фонд......................... 27/12

464. Правилник за формата и содржината 
на барањето за добивање одобрение 
за основање на затворен инвестици-
ски  фонд................................................ 27/13

465. Правилник за начинот и постапката 
за давање согласност за именување на 
членови на Управниот одбор, односно 
извршни членови на Одборот на дире-
ктори на Друштвото за управување со 
инвестициски фондови……….............. 27/17

466. Правилник за утврдување на струк-
турата, пресметката и начинот на одр-
жување на средствата на минимална-
та основна главнина на Друштвото за 
управување со инвестициски фондови 27/18

467. Правилник за утврдување на постап-
ката за прекин и продолжување на 
продажбата и откупот на удели во 
отворениот инвестициски фонд……... 27/20

468. Правилник за начинот, постапката и 
потребната документација за добива-
ње дозвола за работење на друштвото 
за управување со инвестициски фон-
дови......................................................... 27/21

497. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 28/95

562. Правилник за потребната документа-
ција за добивање согласност за стек-
нување на квалификувано учество во 
Друштвото за управување со инвести-
циски фондови....................................... 31/37

563. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за кадровска, 
техничка и организациона оспособе-
ност за основање и работа на овласте-
но правно лице за вршење услуги со
хартии од вредност ............................... 31/45

582. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 33/23

650. Решение за издавање дозвола за по-
нуда за откуп.......................................... 37/43

727. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/56

728. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/56

729. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/57

730. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/57

731. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник............ 40/57

732. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник............ 40/57

733. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/58

734. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/58

735. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/58

736. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/58

737. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/58

738. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/59

739. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/59

740. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/59

741. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/60

742. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/60

743. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/60

744. Заклучок од Комисијата за хартии од 
вредност................................................. 40/60

886. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 46/74

907. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 48/128

979. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/67

980. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/68

981. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/68

982. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/68

983. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/69

984. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/69

985. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/69
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986. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/69

987. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер........................................... 55/70

988. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/70

989. Решение за издавање уверение за ин-
вестиционо советување......................... 55/70

990. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/71

991. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/71

992. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/71

993. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/71

994. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/72

995. Заклучок од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 55/72

1250. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 68/6

1251. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 68/6

1252. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 68/6

1253. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 68/6

1254. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 68/7

1255. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 68/7

1256. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 68/7

1257. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 68/8

1258. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 68/8

1259. Правилник за начинот, постапката и 
потребната документација за добива-
ње дозвола за основање на подружни-
ца на странско друштво за управува-
ње со инвестициски фондови во Ре-
публика Македонија.............................. 68/8

1260. Правилник за дозволени вложувања, 
ограничувања на вложувањата и пре-
чекорување на ограничувањата за 
вложување на имотот на затворениот 
фонд........................................................ 68/14

1359. Решение за давање одобрение за
издавање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда... 74/22

1360. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда... 74/22

1361. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 74/23

1362. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на брокер....................................... 74/23

1363. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на брокер....................................... 74/23

1788. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 94/67

1789. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 94/67

1790. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 94/68

1791. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 94/68

1792. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник............ 94/68

1793. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 94/68

1794. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 94/68

1795. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 94/69

1796. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 94/69

1797. Правила за изменување на правилата 
за однесување на комисионерите и 
вработените во Комисијата  за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“
бр. 110/2006).......................................... 94/69

1926. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 101/31

1927. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 101/32

1960. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/139

1961. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/139

1962. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/140

1963. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/140

1964. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/141

1965. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/141

1966. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/142

1967. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/142

1968. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/143

1969. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/143

1970. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/144

1971. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/144

1972. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/145
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1973. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/145

1974. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/146

1975. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/146

1976. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/147

1977. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/147

1978. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/148

1979. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/148

1980. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/149

1981. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/149

1982. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/150

1983. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/150

1984. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/151

1985. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/151

1986. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 103/152

2169. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда... 111/23

2170. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 111/23

2171. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 111/24

2172. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 111/24

2173. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност ................................................. 111/24

2250. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 116/42

2251. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 116/43

2252. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 116/43

2253. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 116/43

2254. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 116/44

2255. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 116/44

2517. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда... 126/48

2518. Решение за одбивање на барањето за
давање одобрение за продажба на
сопствени акции по пат на приватна
понуда..................................................... 126/48

2543. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 127/5

2785. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 137/120

2874. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 141/102

2923. Правила за изменување на правилата 
за однесување на комисионерите и 
вработените во Комисијата за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“
бр.110/2006)............................................ 143/158

2924. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 143/158

2925. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 143/158

2926. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 143/158

2927. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 143/158

2928. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 143/159

2929. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 143/159

2930. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 143/159

2931. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 143/159

2932. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 143/159

2933. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 143/160

2934. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 143/160

2935. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 143/160

2987. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата и содржината на пр-
вичниот извештај за сопственост на 
член на надзорен, управен одбор или
на одбор на директори на акционерско 
друштво со посебни обврски за изве-
стување, како и лицата со посебни од-
говорности и овластувања („Службен 
весник на РМ“ бр.6/2007)....................... 145/176

2988. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на првичниот извештај за 
сопственост на акционер, извештајот 
за промена на сопственост на акцио-
нер и конечниот извештај за промена 
на сопственост на акционер („Служ-
бен  весник на РМ“ бр.6/2007)............. 145/176

2989. Правилник за начинот и условите за 
обука и полагање на посебен стручен 
испит за инвестиционо советување..... 145/176
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3026. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
постапката на запишување на хартии 
од вредност („Службен  весник на Ре-
публика Македонија“ бр.122/2006)...... 147/61

3027. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
та на барањето за одобрение за изда-
вање на хартии од вредност по пат на
јавна понуда („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 6/2007)......... 147/62

3028. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формaтa и 
содржинaтa нa проспектот и покaнaтa
зa зaпишувaње и уплaтa нa хaртии од
вредност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.28/2008).............. 147/63

3088. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 150/234

3089. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 150/235

3090. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 150/235

3091. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 150/235

3092. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 150/236

3093. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 150/236

3094. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 150/236

3095. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 150/236

3096. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 150/237

3097. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 150/237

3098. Правилник за начинот на работење 
на друштвото за управување со инве-
стициски фондови................................. 150/237

3099. Правилник за утврдување на катего-
риите на сопствени средства и начи-
нот на пресметување на износот и 
структурата на влоговите при основа-
ње и средствата од активата на овла-
стено правно лице со кои треба да 
располага  и во континуитет................. 150/241

3100. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за времето и 
начинот на обелоденување на ценов-
но чувствителни информации на ак-
ционерските друштва со посебни об-
врски за известување............................ 150/246

3101. Правилник за содржината, формата 
и начинот на доставување на годишни 
и шестмесечни извештаи за финанси-
ското работење на организациониот 
дел за работа со хартии од вредност 
на банка овластен учесник на пазарот 
на хартии од вредност........................... 150/249

3144. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 152/45

3343. Решение за одбивање на барањето за 
давање одобрение за зголемување на 
основната главнина со емисија на 
обични акции по пат на приватна по-
нуда......................................................... 158/403

3344. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 158/403

3345. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 158/403

3346. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 158/404

3347. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 158/404

3348. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 158/405

3349. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 158/405

3350. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 158/406

3351. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 158/406

3575. Правилник за сметковниот план, со-
држината на одделните сметки во 
сметковниот план на затворените 
фондови, како и формата и содржина-
та на финансиските извештаи на за-
творените инвестициски фондови....... 166/31

3656. Тарифник за утврдување на висината 
на надоместоците што ги наплатува
Комисијата за хартии од вредност....... 169/38

3699. Одлука за утврдување на начинот на 
пресметување на приносот по удел во 
отворен инвестициски фонд и за прес-
метување на волатилноста на инве-
стициски фонд........................................ 170/91

3700. Правилник за методологијата за прес-
метување на ризиците од вложувања-
та во финансиски деривативни инст-
рументи................................................... 170/93

  

 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

3. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 54/2009 од 23 
декември 2009 година........................... 1/2

4. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 125/2009 од 
16 декември 2009 година...................... 1/3

5. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 143/2009 од 
23 декември 2009 година...................... 1/6
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6. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 146/2009 од
23 декември 2009 година...................... 1/8

7. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 206/2008 од 
23 декември 2009 година...................... 1/9

196. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 20/2009 од 13
јануари 2010 година............................. 10/10

197. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 232/2008 од
13 јануари 2010 година......................... 10/11

255. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 105/2009 од
20 јануари 2010 година......................... 14/2

256. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 109/2009 и У. бр.
185/2009 од 27 јануари 2010 година........ 14/4

257. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 112/2009 од
20 јануари 2010 година......................... 14/7

258. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 188/2009 од
20 јануари 2010 година.......................... 14/9

259. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 259/2008 од
27 јануари 2010 година.......................... 14/11

272. Исправка.................................................... 15/23
352. Одлука на Уставниот суд на Републи-

ка Македонија, У.бр. 189/2009 од 27
јануари 2010 година.............................. 18/90

448. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 84/2009 од 10
февруари 2010 година........................... 26/31

498. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 68/2009 од 10
февруари 2010 година........................... 28/95

605. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 235/2009 од 3 март
2010 година............................................ 34/23

706. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 160/2009 од 10
март 2010 година................................... 39/22

848. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 117/2009 од 17
март 2010 година................................... 45/2

849. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 42/2008 и У.бр. 
77/2008 од 24 март 2010 година........... 45/3

850. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 42/2008/1 и
У.бр. 77/2008/1 од 24 март 2010
година..................................................... 45/8

937. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 165/2009 од 7
април 2010 година................................. 51/18

938. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 169/2009 од 7
април  2010 година................................ 51/18

939. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 191/2009 од 31 
март 2010 година................................... 51/18

1041. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 176/2009 од 14 
април 2010 година................................. 58/6

1239. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 148/2009 од 
21 април 2010 година............................ 67/100

1240. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 203/2009 од 
21 април 2010 година.........................  67/102

1241. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 237/2009 од 
28 април 2010 година............................ 67/105

1242. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 233/2009 од 
21 април 2010 година............................ 67/109

1270. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 133/2009 од 
12 мај 2010 година................................. 69/3

1410. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 173/2009 од 
26 мај 2010 година................................. 76/23

1556. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 258/2009 од 
23 јуни 2010 година............................... 85/39

1577. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 179/2009 од 
23 јуни 2010 година............................... 86/53

1720. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 244/2009 од 
23 јуни 2010 година............................... 92/69

1798. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 234/2009 од 30 
јуни 2009 година.................................... 94/70

1799. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 43/2010 од 30 
јуни 2010 година.................................... 94/71

1844. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 230/2009 од 
14 јули 2010 година.............................. 98/13

1845. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 251/2009 од 
14 јули 2010 година.............................. 98/15

1846. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 246/2009 од 
14 јули 2010 година.............................. 98/17

1847. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 255/2009 од 7 
јули 2010 година.................................... 98/20

1848. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 284/2009 и 
У.бр. 70/2010 од 14 јули 2010 година.. 98/22

2544. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 254/2009 од 15 
септември 2010 година.......................... 127/5

2545. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 10/2010 од 15 
септември 2010 година.......................... 127/7
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2546. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 14/2010 од 15
септември 2010 година.......................... 127/9

2547. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 56/2010 од 15
септември 2010 година.......................... 127/10

2548. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 82/2010 од 15
септември 2010 година......................... 127/15

2549. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 83/2009 од 15
септември 2010 година......................... 127/17

2679. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 104/2009 од
22 септември 2010 година..................... 132/3

2680. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 167/2009 од
22 септември 2010 година..................... 132/5

2681. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 228/2009 од
22 септември 2010 година..................... 132/6

2682. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 263/2009 од
22 септември 2010 година..................... 132/8

2683. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 60/2010 од 22
септември 2010 година.......................... 132/10

2711. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 59/2010 од 29
септември 2010 година.......................... 134/32

2744. Исправка............................................... 136/23
2951. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, Су.бр. 729/2010 од
29 октомври 2010 година...................... 144/270

3145. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 273/2009 од
10 ноември 2010 година........................ 152/45

3586. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 96/2010 од 15
декември 2010 година........................... 167/30

3587. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 121/2010 од 15
декември 2010 година........................... 167/31

3727. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 51/2010 од 15
декември 2010 година........................... 171/161

3728. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 72/2010 од 22
декември 2010 година........................... 171/162

3729. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 103/2010 од
22 декември 2010 година...................... 171/164

3730. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 139/2010 од
15 декември 2010 година...................... 171/166

3731. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 148/2010 од
22 декември 2010 година...................... 171/172

 СУДСКИ СОВЕТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

16. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 2/83

75. Одлука за избор на судија на Апела-
ционен суд Штип................................... 7/191

76. Одлука за избор на судии на Основен 
суд Скопје 1 Скопје............................... 7/191

77. Одлука за избор на судии на Основен 
суд Скопје II - Скопје............................ 7/191

78. Одлука за избор на судии на Основен 
суд Гостивар........................................... 7/191

79. Одлука за избор на судиja на Осно-
вен суд Кочани....................................... 7/191

80. Одлука за избор на судиja на Осно-
вен суд Свети Николе........................... 7/192

81. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 7/192

82. Решение од Судскиот совет на Репуб-
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2745. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 136/23

2746. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност транзит 
на електрична енергија......................... 136/24

2875. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 141/102

2876. Одлука за утврдување на продажна 
цена на природен гас во четвртиот 
квартал од 2010 година......................... 141/103

2894. Одлука за утврдување на продажна 
цена на природен гас за тарифни по-
трошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас во Тех-
нолошко - Индустриска Развојна Зона 
- Скопје во четвртиот квартал од 2010 
година..................................................... 142/88

2952. Одлука за утврдување на содржината 
на лиценцата за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична 
енергија од обновливи извори на 
енергија на Друштвото за производст-
во, услуги и трговија АЛФА ИНЖИ-
НЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш. 144/270

2953. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност тргови-
ја со нафта и нафтени деривати и био-
горива и мешавина на течни горива 
од фосилно потекло што се користат 
за транспорт со биогорива – трговија 
со Екстра лесно масло за домаќинство 
(ЕЛ-1)...................................................... 144/276

2954. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија со 
нафта и нафтени деривати и биогорива 
и мешавина на течни горива од фосил-
но потекло што се користат за транс-
порт со биогорива – трговија со Екстра 
лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), 
Еуро дизел БС и Еуро супер БС 95......... 144/279
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2955. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со нафта и нафтени деривати и биого-
рива и мешавина на течни горива од
фосилно потекло што се користат за
транспорт со биогорива – трговија со
Екстра лесно масло за домаќинство
(ЕЛ-1)...................................................... 144/282

2956. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за утврдување на со-
држината на лиценцата за вршење на
енергетска дејност производство на
електрична енергија на Друштвото за
производство, трговија и услуги Мали
Хидро Електрани Летнички Извори
ДОО Скопје............................................ 144/285

2957. Одлука за одобрување на користење
на повластени тарифи за купопродаж-
ба на електрична енергија произведе-
на во мала хидроелектрана................... 144/286

2958. Одлука за одобрување на користење
на повластени тарифи за купопродаж-
ба на електрична енергија произведе-
на во мала хидроелектрана................... 144/286

3006. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 146/28

3064. Одлука за издавање на времена ли-
ценца за вршење на енергетска дејност
комбинирано производство на елект-
рична енергија и топлинска енергија
на Друштвото за производство на елек-
трична енергија и топлинска енергија
ТЕ – ТО АД Скопје…………………… 148/66

3120. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата…. 151/319

3296. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 156/58

3402. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со нафта и нафтени деривати и биого-
рива и мешавина на течни горива од 
фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива – трговија со 
екстра лесно масло за домаќинство
(ЕЛ-1)  и Еуро дизел БС……………… 160/11

3403. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со нафта и нафтени деривати и биого-
рива и мешавина на течни горива од 
фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива – трговија со 
екстра лесно масло за домаќинство 
(ЕЛ-1)  и Еуро дизел БС……………… 160/14

3404. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со нафта и нафтени деривати и биого-
рива и мешавина на течни горива од 
фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива – трговија со 
екстра лесно масло за домаќинство 
(ЕЛ-1)  и Еуро дизел БС……………… 160/17

3405. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија………….. 160/20

3406. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија………….. 160/20

3407. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност транзит 
на електрична енергија………………. 160/20

3408. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност дистрибу-
ција на топлинска енергија……… 160/23

3409. Одлука за одобрување на користење 
на повластени тарифи за купопродаж-
ба на електрична енергија произведе-
на во мала хидроелектрана…………... 160/26

3534. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 164/76

3734. Одлука на Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија 171/174

3735. Одлука за одобрување на регулиран 
максимален приход и регулирана про-
сечна цена за производство, дистри-
буција и снабдување со топлинска 
енергија за греење за регулиран пери-
од на АД ЕЛЕМ - Подружница Енер-
гетика – Скопје…………………........... 171/174

3736. Одлука за одобрување на регулиран 
максимален приход и тарифни ставо-
ви за 2011 година за вршење на енер-
гетската дејност снабдување со топ-
линска енергија за греење на снабду-
вање Исток ДООЕЛ – Скопје……....... 171/175

3737. Одлука за одобрување на регулиран 
максимален приход за производство, 
дистрибуција и снабдување со топ-
линска енергија за греење и тарифни 
ставови за 2011 година на Скопје Се-
вер АД - Скопје………………………. 171/176

3738. Одлука за одобрување на регулиран 
максимален приход за производство 
на топлинска енергија за греење и та-
рифни ставови за регулиран период 
на Топлификација АД - Скопје……… 171/177
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3739. Одлука за одобрување на регулиран 
максимален приход за дистрибуција 
на топлинска енергија за греење и та-
рифни ставови за регулиран период 
на Друштвото за дистрибуција на топ-
линска енергија дистрибуција на топ-
лина ДООЕЛ - Скопје……………. 171/177

3740. Одлука за одобрување на регулиран 
максимален приход и тарифни ставо-
ви за 2011 година за вршење на енер-
гетската дејност снабдување со топ-
линска енергија за греење на снабду-
вање центар ДООЕЛ Скопје…………. 171/178

3741. Одлука за одобрување на регулиран 
максимален приход и тарифни ставо-
ви за 2011 година за вршење на енер-
гетската дејност снабдување со топ-
линска енергија за греење на снабду-
вање Запад ДООЕЛ – Скопје………… 171/179

36. Исправка на Правилникот за услови 
за снабдување со електрична енерги-
ја, објавен во „Службен весник на 
РМ“ бр. 162/2009 година....................... 4/18

278. Исправка на Правилникот за начин и 
услови за регулирање на цени за пре-
нос, дистрибуција и снабдување со 
природен гас објавен во „Сл. весник 
на РМ“ бр. 161/09 од 30.12.2009 годи-
на од Регулаторната комисија на Ре-
публика Македонија.............................. 15/24

  
 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1800. Листа на категоризирани спортисти

во Република Македонија за период
јануари 2010 – јуни 2010 година.......... 94/74

1801. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварување 
на спортските резултати на категоризира-
ни спортисти во Република Македонија.... 94/74

2338. Листа на категоризирани спортисти –
Спортска надеж...................................... 120/6

3666. Исправка............................................... 169/317
3663. Листа на категоризирани спортисти

во Република Македонија за период
јули 2010 – декември 2010 година....... 169/314

3664. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварување 
на спортските резултати на категоризира-
ни спортисти во Република Македонија.... 169/315

3665. Листа на спортисти на кои им е доде-
лено национално спортско признание
за 2010 година........................................ 169/316

  
 АГЕНЦИЈА ЗА  

ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА РМ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1071. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот на селектирање 
и вработување на државните службе-
ници и за формата и содржината на 
пријавата за интерен оглас за вработу-
вање на државен службеник............. 60/21

1072. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
обрасците за евидентирање на подато-
ците за државните службеници........ 60/31

1073. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за содржината и формата на 
полугодишен извештај за спроведени 
специјализирани обуки за државните 
службеници............................................ 60/54

1450. Деловник за начинот на работа на 
Комисијата на Агенцијата за државни 
службеници, за решавање во втор сте-
пен по жалби и приговори на држав-
ните службеници................................... 80/27

2558. Правилник за содржината на Годиш-
ниот извештај за податоците од Реги-
старот на јавни службеници…………. 128/6

2559. Правилник за формата и содржината 
на обрасците за евидентирање на по-
датоците за јавните службеници…….. 128/7

  

 АГЕНЦИЈА  
ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

  
Рег. бр.  Бр./стр.

390. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за посебните ус-
лови за градба и измена на воздухоп-
лов, мотор, елиса и опрема на возду-
хоплов, техничка контрола на градбата 
и изработка на техничко-технолошка 
документација, испитување за оцена 
на сообразност и начинот и постапката 
за утврдување на пловидбеност, како и 
формата, содржината, евиденцијата и 
начинот на издавање, продолжување, 
обновување и промена на уверенијата 
за градба, за тип, пловидбеност, бучава 
и емисија на гасови................................. 21/72

964. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стручно 
оспособување, проверки, дозволи и 
овластувања на пилоти на авиони........ 54/7

1580. Правилник за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на 
персоналот на контролата на летање... 86/65

1722. Правилник за стручно оспособува-
ње, проверки и стекнување на дозво-
ли и овластувања на персоналот за 
прифаќање и испраќање на воздухоп-
лови, патници, багаж, стока и пошта.. 92/71

1819. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот на 
обележување на површините за манев-
рирање, платформите и други површи-
ни на аеродром односно леталиште..... 96/9
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1862. Правилник за стручно оспособува-
ње, проверки, дозволи и овластувања 
на инженери - летачи............................. 99/4

1863. Правилник за организацијата на ра-
ботното време, времето на летање и
времетраењето на одморот на члено-
вите на екипажот на воздухоплов........ 99/55

2520. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата,
содржината, евиденцијата и начинот
на издавање, продолжување, обнову-
вање, промена и пренос на уверението 
за исполнување на условите за без-
бедно користење на аеродром или ле-
талиште................................................... 126/49

2521. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот на 
користење, одржување и контролира-
ње на површините за маневрирање, 
платформите, објектите, инсталации-
те, уредите и опремата на аеродромот 126/56

2713. Правилник за услови и начин на ор-
ганизирање на медицинско обезбеду-
вање на аеродром или леталиште и 
давање на аеродромски услуги од ст-
рана на Службата за итна медицинска 
помош на воздухопловно пристаниште 134/36

2714. Правилник за услови и начин на ор-
ганизирање на противпожарно-спасу-
вачко обезбедувaње на аеродром и 
леталиште и давање на аеродромски
услуги од страна на противпожарно-
спасувачка служба на воздухопловно 
пристаниште.......................................... 134/39

2715. Правилник за начинот на вршење на 
јавен воздушен превоз кaкo и посеб-
ните услови во однос на потребниот 
персонал, воздухопловитe, опрематa и 
другите посебни услови неопходни за 
безбедно и уредно работење................. 134/46

3146. Правилник за правилата за утврдува-
ње на листата на превозници кои се
предмет на оперативна забрана............ 152/46

  

 АГЕНЦИЈА  
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ               

КОМУНИКАЦИИ НА РМ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

219. Правилник за утврдување на методот 
за пресметување на годишниот надо-
месток за користење на доделени бро-
еви и серии на броеви од Планот за 
нумерација на јавните комуникациски 
мрежи и услуги на Република Маке-
донија...................................................... 12/12

1307. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за преносливост на броеви... 72/13

1401. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за обезбеду-
вање на битстрим пристап и препро-
дажба на битстрим услуга.................... 75/95

2695. Одлука за утврдување на релевантни 
пазари што се подложни на претходна 
регулација............................................... 133/91

2840. Правилник за обезбедување на услу-
гите опфатени со универзална услуга 139/11

3667. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за радиофреквенции кои мо-
жат да се користат без одобрение за 
користење на радиофреквенции........... 169/317

  

 АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
3589. Правилник за начинот на определу-

вање на бројот на поени и на вредно-
ста на поенот за пресметување на го-
дишниот надоместок............................. 167/32

  

 АГЕНЦИЈА  
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО- 

ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

887. Правилник за измена на Правилни-
кот за критериумот за рангирање на 
суб-чуварот на имот………………….. 46/74

1042. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за надоместоци кои 
се однесуваат на задолжителните пен-
зиски фондови и начинот и времето 
на плаќање на надоместоците на Фон-
дот на ПИОМ......................................... 58/8

1364. Правилник за техничките и органи-
зациските мерки за обезбедување тај-
ност и заштита на обработката на лич-
ните податоци......................................... 74/23

1365. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за начинот на член-
ство во доброволен пензиски фонд...... 74/26

1644. Одлука за утврдување на процентот 
на ликвидни средства на друштво за 
управување со задолжителни пензи-
ски фондови............................................ 91/13

1820. Правилник за измена на Правилникот 
за начинот и постапката на пренос на 
средствата во случај на инвалидност 
или смрт на член и времено распреде-
лен осигуреник во задолжителен пензи-
ски фонд и пренос на средствата на 
член и времено распределен осигуреник 
кој го отповикал утврдениот статус....... 96/9
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2716. Правилник за измена на Правилни-
кот за начинот на членство во добро-
волен пензиски фонд............................. 134/79

2717. Правилник за инвестирање на сред-
ствата на задолжителните пензиски 
фондови................................................... 134/81

3172. Правилник за начинот и постапката 
за избор на член на Управен одбор и на
Надзорен одбор на пензиско друштво 154/30

3173. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за поблиските услови 
за основање на пензиски друштва....... 154/39

3742. Кодекс за добро корпоративно упра-
вување на пензиските друштва……… 171/179

3743. Правилник за измена на Правилни-
кот за постапката за повлекување или
укинување на одобрение за управу-
вање со задолжителен и/или доброво-
лен пензиски фонд……………………. 171/183

3744. Правилник за инвестирање на средст-
вата на доброволните пензиски фондови 171/184

  

 АГЕНЦИЈА  
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА  

ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1946. Правилник за условите за стекнува-

ње со и испитување на стручната под-
готвеност потребна за вршење работи 
на  застапување во осигурувањето...... 102/52

1947. Правилник за условите за стекнува-
ње со и испитување на стручната под-
готвеност потребна за вршење осигу-
рително брокерски работи.................... 102/54

2000. Решение од Агенција за супервизија
на осигурување...................................... 104/2

3065. Правилник за контен план за друшт-
вата за осигурување и реосигурување 148/67

3354. Правилник за минималните стандар-
ди за пресметка на техничките резерви 158/407

3355. Правилник за потребната документа-
ција за добивање лиценца за осигури-
телен брокер........................................... 158/424

3356. Правилник за потребната документа-
ција за добивање лиценца за застап-
ник во осигурувањето........................... 158/426

3668. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за минимал-
ните стандарди за пресметка на тех-
ничките резерви..................................... 169/337

3669. Правилник за методот за вреднување 
на ставките од билансот на состојба и 
изготвување на деловните биланси....... 169/337

3670. Правилник за формата и содржината 
на Ревизорскиот извештај и минимал-
ниот опфат на ревизија на друштвата 
за осигурување и реосигурување......... 169/339

 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 
ОДЗЕМЕН ИМОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

688. 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.... 38/13

  

 ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1001. Одлука за доделување на наградата 

„Гоце Делчев” за 2010 година, за 
особено значајни остварувања од ин-
терес за Републиката во областа на 
науката................................................. 56/44

  

 ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ

ЈАСМИН“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
3433. Одлука за доделување на Државната 

награда "Мито Хаџи Василев-Јасмин" 
во 2010 година за особено значајни 
остварувања од интерес на Република 
Македонија во областа на  публици-
стиката  и новинарството...................... 162/68

  
 

 ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1721. Одлука за доделување на Државната 

награда „Мајка Тереза“ во 2010 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......................... 92/71



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2010 Страна 129 
 

 ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА

„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
3147. Одлука за доделување на Државната 

наградата „Св. Климент Охридски“ во 
2010 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.................................... 152/47

  

 ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА

„23 ОКТОМВРИ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2815. Одлука за доделување на Државната

награда „23 Октомври“ во 2010 годи-
на, за долгогодишни остварувања во
областа на науката, културата, обра-
зованието, заштитата на државните 
интереси и промоција на државните 
приоритети, вредности и културно -
историското наследство на Република 
Македонија……………………………. 138/102

  
 МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  

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

меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Унгарија 
за соработка и меѓусебна помош во
случај на катастрофи............................. 10/1

2. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Република Македонија и Канада
за социјално осигурување..................... 19/1

3. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Република Македонија и Сло-
вачката Република за одбегнување на
двојното оданочување и за заштита од
фискална евазија по однос на даноци-
те на доход и на капитал....................... 19/54

4. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Австралија за соци-
јално осигурување.................................. 19/118

5. Закон за ратификација на Сингапурс-
киот договор за правото на трговска
марка....................................................... 19/156

6. Закон за ратификација на Виенскиот 
договор за меѓународна класификаци-
ја на фигуративните елементи на тр-
говските марки....................................... 19/220

7. Закон за ратификација на Конвен-
цијата за прекуграничните последици 
од индустриски несреќи........................ 19/247

8. Закон за ратификација на Протоколот 
кон Конвенцијата за далекосежно 
прекугранично загадување на возду-
хот од 1979 година за долгорочно фи-
нансирање на Програмата за соработ-
ка за мониторинг и оценување на да-
лекосежното пренесување загадувач-
ки супстанции во воздухот во Европа 
(ЕМЕП)................................................... 24/1

9. Закон за ратификација на Протоколот 
кон Конвенцијата за далекосежно 
прекугранично загадување на возду-
хот од 1979 година за контрола на ис-
пуштањето азотни оксиди или за нив-
но прекугранично пренесување............ 24/15

10. Закон за ратификација на Протоколот 
кон Конвенцијата за далекосежно 
прекугранично загадување на возду-
хот од 1979 година во врска со пона-
тамошното намалување на емисиите 
на сулфур................................................ 24/64

11. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Србија 
за соработка во областа на одбраната.. 24/117

12. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Швајцарскиот сојузен совет за 
редовен воздушен сообраќај................. 24/134

13. Закон за ратификација на Протоколот 
за изменување и дополнување на До-
говорот за трговските аспекти на пра-
вата од интелектуална сопственост 
(ТРИПС).................................................. 24/193

14. Закон за ратификација на Протоколот 
кон Конвенцијата за далекосежно 
прекугранично загадување на возду-
хот од 1979 година за контрола на 
емисиите на испарливите органски 
соединенија или на нивното прекугра-
нично пренесување................................ 24/207

15. Закон за ратификација на Протоколот 
кон конвенцијата за далекосежно пре-
кугранично загадување на воздухот 
од 1979 година за намалување на еми-
сиите на сулфур или на нивното пре-
кугранично пренесување најмалку за 
30 проценти............................................ 24/294
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16. Закон за ратификација на Протоколот 
број 14 bis кон Конвенцијата за заш-
тита на човековите права и основните 
слободи................................................... 41/1

17. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Државата Израел за
соработка во областите на здравст-
вото и медицината…............................. 41/11

18. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Полска
за заемна заштита на класифицирани
информации........................................... 41/22

19. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Република Македонија и Држа-
вата Кувајт за поттикнување и заемна
заштита на инвестиции.......................... 57/1

20. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Косово
за полициска соработка......................... 66/1

21. Закон за ратификација на Договорот 
за економска соработка меѓу Владата 
на Република Македонија и Владата 
на Република Косово............................. 77/1

22. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Кабинетот на министрите на 
Украина за услови на заемни патува-
ња на граѓаните...................................... 77/14

23. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Чешката Република 
за економска и индустриска сорабо-
тка............................................................ 77/33

24. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Словачката Репуб-
лика за полициска соработка во бор-
бата против криминалот........................ 77/48

25. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Франци-
ја за мобилност на млади...................... 77/82

26. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Слове-
нија за размената и заемната заштита 
на класифицирани информации........... 77/101

27. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Секретаријатот за европски пра-
шања на Владата на Република Маке-
донија и Сојузниот министер за
европски и меѓународни прашања на 
Република Австрија за развојна сора-
ботка........................................................ 77/133

28. Закон за ратификација на Петтиот до-
полнителен протокол кон Спогодбата 
за мултинационалните мировни сили 
на Југоисточна Европа.......................... 77/149

29. Закон за ратификација на Конвенци-
јата за трудови клаузули (јавни дого-
вори), 1949.............................................. 77/187

30. Закон за ратификација на Лисабон-
скиот договор за заштита на ознаките 
на потекло и нивната меѓународна ре-
гистрација.............................................. 77/203

31. Закон за ратификација на Ротердам-
ската конвенција за постапка за прет-
ходно добивање на согласност за од-
редени опасни хемикалии и пести-
циди во меѓународниот промет............ 83/1

32. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Руската Федерација 
за регулирање на обврските на пора-
нешниот СССР по пресметките сврза-
ни со стоковната размена меѓу пора-
нешниот СССР и поранешната СФРЈ.. 116/1

33. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Бугарија 
за основање и функционирање на за-
еднички контакт центар за полициска 
и царинска соработка............................ 116/11

34. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Чешката Република 
за соработка во борбата против кри-
миналот................................................... 116/48

35. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Република Македонија и Кралс-
твото Мароко за одбегнување на двојно 
оданочување и заштита од фискална 
евазија по однос на даноците на доход 123/1

36. Закон за ратификација на Протоколот 
меѓу Република Македонија и Чешка-
та Република за измена на Договорот 
меѓу Република Македонија и Чешка-
та Република за унапредување и реци-
прочна заштита на инвестиции............. 123/83

37. Закон за ратификација на Статутот на 
Меѓународната агенција за обновлива 
енергија (ИРЕНА).................................. 135/1

38. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Кралството Белгија и Република 
Албанија, Босна и Херцеговина, Ре-
публика Хрватска, Република Маке-
донија, Република Молдова, Црна Го-
ра, Република Србија и УНМИК во 
име на Косово согласно со Резолуци-
јата 1244 усвоена од советот за без-
бедност на ООН за привилегии и иму-
нитети на Секретаријатот на Централ-
ноевропскиот договор за слободна тр-
говија....................................................... 135/41
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39. Закон за ратификација на Конвенција-
та на Советот на Европа за заштита на 
деца од сексуална експлоатација и се-
ксуална злоупотреба.............................. 135/62

40. Закон за ратификација на Протоколот 
кон Конвенцијата за далекосежно 
прекугранично загадување на возду-
хот од 1979 година за перзистентни 
органски загадувачки супстанции........ 135/120

41. Закон за ратификација на Протоколот 
за регистри на загадувачки и пренос 
на загадувачки материи........................ 135/223

42. Закон за ратификација на Протоколот 
кон Конвенцијата за далекосежно 
прекугранично загадување на возду-
хот од 1979 година за намалување на 
закиселувањето, еутрофикацијата и 
приземниот озон..................................... 135/295

43. Закон за ратификација на Протоколот 
кон Конвенцијата за далекосежно пр-
екугранично загадување на воздухот 
за тешки метали од 1979 година........... 135/420

44. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македонија 
и Владата на Црна Гора за меѓународен 
патен превоз на патници и стока............ 143/1

45. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Француската Репуб-
лика за размена и заемна заштита на
класифицирани информации................ 143/36

46. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Кралството Мароко
за заемно поттикнување и заштита на
инвестициите.......................................... 143/63

47. Закон за ратификација на Договорот
за економска соработка меѓу Владата 
на Република Македонија и Владата
на Република Бугарија........................... 143/94

48. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Македонската влада и Белгиска-
та влада за одбегнување на двојното 
оданочување по однос на данокот на 
доход и на капитал и за заштита од 
фискална евазија.................................... 157/1

49. Закон за ратификација на Мултилате-
ралниот договор меѓу земјите на Југо-
источна Европа за спроведување на 
Конвенцијата за оценување на влија-
нијата врз животната средина во пре-
куграничен контекст.............................. 157/110

50. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Косово
за соработка во областа на здравство-
то и медицината..................................... 170/1

 ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИ-
ЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПС-
КАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИД-
РУЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА  

ЕВРОПСКАТА УНИЈАТА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

1. Преглед на декларации, заеднички 
позиции, обраќања, реакции и изјави 
на ЕУ (Брисел) кон кои Република 
Македонија се придружила во перио-
дот 1 јули – 31 декември 2009 година.. 17/1

2. Преглед на декларации, заеднички 
позиции, одлуки, регулативи и изјави 
на ЕУ (Брисел) за климатски промени 
кон кои Република Македонија се 
придружи во периодот 1 јули – 31 
декември 2009 година............................ 17/4

3. Преглед на декларации, заеднички 
позиции, одлуки, регулативи и изјави 
на ЕУ (Брисел) од кои произлегуваат 
обврски за Република Македонија и 
нејзините правни и физички лица за 
периодот 1 јули – 31 декември 2009 
година..................................................... 17/5

4. Преглед на декларации на ЕУ кон 
кои Република Македонија не се 
придружила/не била поканета да се 
придружи во периодот 1 јануари – 30 
јуни 2009 година.................................... 17/6

5. Преглед на изјави на Претседателст-
вото на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена 
ОН-ОБСЕ, Стразбург), кон кои Ре-
публика Македонија се придружи во 
периодот 1 јули – 31 декември 2009 
година..................................................... 17/7

6. Одлука за спроведување на рестрик-
тивната мерка воведена со Заедничката
позиција на Советот на ЕУ 
2009/788/ЗНБП од 27 октомври 2009 
година за воведување рестриктивни 
мерки против Република Гвинеја......... 31/1

7. Одлука за спроведување на рестри-
ктивната мерка воведена со Заеднич-
ката позиција на Советот на ЕУ 
2009/717/ЗНБП од 24 септември 2009 
година за продолжување на Заеднич-
ката позиција 2004/694/ЗНБП за ната-
мошни мерки за поддршка на ефектив-
на имплементација на мандатот на Ме-
ѓународниот кривичен суд за поранеш-
на Југославија……................................. 47/1
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8. Одлука за спроведување на рестри-
ктивната мерка воведена со Одлуката 
на Советот на ЕУ 2009/969/ЗНБП од 
15 декември 2009 година за продол-
жување на рестриктивните мерки 
против одредени официјални лично-
сти од Белорусија предвидени со За-
едничката позиција 2006/276/ЗНБП и 
за укинување на Заедничката позици-
ја 2009/314/ЗНБП.................................. 104/1

9. Преглед на декларации, заеднички 
позиции, обраќања, реакции и изјави 
на ЕУ (Брисел) кон кои Република 
Македонија се придружи во периодот 
1 јануари – 30 јуни 2010 година........... 111/1

10. Преглед на декларации, заеднички 
позиции, одлуки, регулативи и изјави 
на ЕУ (Брисел) за климатски промени 
кон кои Република Македонија се 
придружи во периодот 1 јануари – 30 
јуни 2010 година.................................... 111/3

11. Преглед на декларации, заеднички по-
зиции, одлуки, регулативи и изјави на 
ЕУ (Брисел) од кои произлегуваат об-
врски за Република Македонија и неј-
зините правни и физички лица за пе-
риодот 1 јануари – 30 јуни 2010 година. 111/4

12. Преглед на изјави на Претседателст-
вото на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, 
Стразбур), кон кои Република Маке-
донија се придружила во периодот 1 
јануари – 30 јуни 2010 година.............. 111/5

13. Одлука за спроведување на рестри-
ктивната мерка воведена со Одлуката 
на Советот на ЕУ 2010/231/ЗНБП од 
26 април 2010 година во врска со ре-
стриктивните мерки против Сомалија 
и укинување на Заедничката позиција 
2009/138/ЗНБП...................................... 122/1

14. Одлука за спроведување на рестри-
ктивните мерки воведени со Заеднич-
ката позиција 2008/109/ЗНБП од 12 
февруари 2008 година во врска со ре-
стриктивните мерки наметнати про-
тив Либерија и Одлуката на Советот 
на ЕУ 2010/129/ЗНБП од 1 март 2010 
година со која се менува Заедничката 
позиција 2008/109/ЗНБП во врска со 
рестриктивните мерки наметнати про-
тив Либерија.......................................... 122/19

15. Одлука за спроведување на рестри-
ктивната мерка воведена со Одлука 
на Советот на ЕУ 2010/127/ЗНБП од 1 
март 2010 година во врска со рестри-
ктивните мерки против Еритреја......... 122/31

16. Одлука за спроведување на рестри-
ктивната мерка воведена со Одлука 
на Советот на ЕУ 2010/92/ЗНБП од 15 
февруари 2010 година за продолжува-
ње на рестриктивните мерки против 
Зимбабве................................................. 122/43

17. Одлука за спроведување на рестрик-
тивните мерки воведени со Заеднич-
ката позиција на Советот на ЕУ 
2001/931/ЗНБП од 28 декември 2001 
година во врска со примената на по-
себните мерки за борба против теро-
ризмот, изменета со Одлука на сове-
тот на ЕУ 2009/1004/ЗНБП од 22 де-
кември 2009 година со која се ажури-
ра листата на физички лица, групи и 
правни лица кои подлежат на член 2, 
3 и 4 од Заедничката позиција на Со-
ветот на ЕУ 2001/931/ЗНБП од 28 де-
кември 2001 година............................... 127/1

18. Одлука за спроведување на рестрик-
тивната мерка воведена со Одлука на 
Советот на ЕУ 2010/414/ЗНБП од 26 ју-
ли 2010 година за изменување на Одлу-
ката на Советот на ЕУ 2010/127/ЗНБП 
од 1 март 2010 година во врска со
рестриктивните мерки против Еритреја 146/1

19. Одлука за спроведување на рестрик-
тивните мерки воведени со Одлука на 
Советот на ЕУ 2010/386/ЗНБП од 12 јули
2010 година со која се изменува листа-
та на физички лица, групи и правни ли-
ца кои подлежат на член 2, 3 и 4 од 
Заедничката позиција на Советот на ЕУ 
2001/931/ЗНБП во врска со примената 
на посебните мерки за борба против 
тероризмот.................................................. 164/1

20. Одлука за спроведување на рестриктив-
ните мерки воведени со Одлука на Сове-
тот на ЕУ 2010/232/ЗНБП од 26 април 
2010 година за продолжување на рест-
риктивните мерки против Бурма/Ми-
јанмар....................................................... 164/12

 
 КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
392. Измени и дополнувања на Колектив-

ниот договор за кожарската и чевлар-
ската индустрија на Република Маке-
донија донесени на 4.01.2010 година.... 21/74

499. Колективен договор за изменување 
на Колективниот договор за основното 
образование во Република Македонија 28/97

500. Колективен договор за изменување
на Колективниот договор за средното
образование во Република Македонија 28/97
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708. Колективен договор за изменување 
и дополнување на Колективниот дого-
вор за основното образование во Ре-
публика Македонија.............................. 39/36

709. Колективен договор за изменување 
и дополнување на Колективниот дого-
вор за средното образование во Ре-
публика Македонија.............................. 39/37

965. Колективен договор за вработените
од прехранбената индустрија............... 54/7

966. Колективен договор за вработените
од градежната и градежната и дрвната 
индустрија............................................... 54/25

967. Колективен договор за вработените
од индустријата...................................... 54/43

968. Колективен договор за вработените 
од стопанството...................................... 54/61

969. Колективен договор за вработените
од сообраќајот и врските....................... 54/78

1074. Колективен договор за изменување 
на Колективниот договор за здрав-
ствената дејност на Република Маке-
донија..................................................... 60/54

1075. Усогласување на Општиот колекти-
вен договор за стопанството на Репуб-
лика Македонија.................................... 60/57

1541. Општ колективен договор за при-
ватниот сектор од областа на стопанс-
твото (Пречистен текст)........................ 84/29

2522. Колективен договор на Министерс-
твото за внатрешни работи................... 126/61

  
 СПОГОДБИ  
  

Рег. бр.  Бр./стр.
391. Спогодба за измени, дополнувања и 

продолжување на важноста на Коле-
ктивниот договор за кожарска и чев-
ларска индустрија на Република Ма-
кедонија.................................................. 21/74

1076. Спогодба за утврдување на најниска-
та плата за најнизок степен  на сложе-
ност и за начинот на пресметување и 
исплата на платите во здравствената 
дејност.................................................... 60/58

2851. Спогодба за усогласување на КД за
вработените во тутунското стопанство 140/128

  
 ФОНД   

НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА        

МАКЕДОНИЈА 
  

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

за утврдување Единствен кодекс на
шифри за внесување на податоци во 
матична евиденција............................... 2/83

566. Одлука за признавање на стаж на 
осигурување што се смета со зголеме-
но траење за работните места во „ОГ-
НООТПОРНО“ ДОО - Скопје.............. 31/50

640. Валоризациони коефициенти за прес-
метување на платите од поранешните 
години за утврдување на пензиска 
основа на ниво на платите од 2009 
година, за пензии остварени во 2010 
година................................................ 36/74

641. Висина на пензиските основици на 
осигурениците односно лицата кои 
не оствариле плата односно надо-
месток на плата по 1 јануари 1970 
година за пензии остварени во 2010 
година................................................. 36/76

1451. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење во „ФЕ-
НИ ИНДУСТРИ“ АД - Кавадарци, во 
постапка на ревизија.............................. 80/29

1475. Исправка.................................................. 81/78
3029. Правилник за измени и дополнува-

ња на Правилникот за заштита на 
податоците на Фондот на пензиско-
то и инвалидското осигурување на 
Македонија......................................... 147/65

  

 ФОНД  
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

НА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

18. Исправка на Правилникот за измену-
вање и дополнување на Правилникот 
за начинот на плаќањето на лаборато-
риските испитувања во специјалис-
тичко консултативната здравствена 
заштита по упат на избран лекар
(објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 
158/2009)................................................. 2/90

135. Одлука за утврдување на референтни 
цени за третмани во хипербарна ко-
мора......................................................... 8/270

136. Одлука за изменување и дополнува-
ње  на Одлуката за утврдување на ре-
ферентни цени на лекови кои се на 
листата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија.................................. 8/270

184. Одлука за утврдување на критериуми 
за утврдување на буџетот на здрав-
ствените установи од превентивна и 
итна медицинска помош, специјали-
стичко – консултативна здравствена 
заштита и болничка здравствена за-
штита....................................................... 9/22
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185. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за утврдување на ре-
ферентни цени на услуги во болнич-
ката здравствена заштита за акутни
случаи...................................................... 9/22

186. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
та и начинот на остварувањето на 
правата и обврските од задолжително-
то здравствено осигурување................. 9/23

247. Исправка.................................................. 13/66
300. Одлука за изменување на Одлуката 

за утврдување на референтни цени на 
ортопедски и други помагала за кои
осигурените лица можат да остварат 
право на товар на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија..... 16/132

301. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за утврдување на ре-
ферентни цени на услуги во болнич-
ката здравствена заштита за акутни 
случаи..................................................... 16/132

302. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за индикаци-
ите за остварување на право на орто-
педски и други помагала...................... 16/133

303. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за критериу-
мите за склучување договори и за на-
чинот на плаќање на здравствените 
услуги на здравствените установи кои 
вршат болничка здравствена заштита. 16/134

304. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за критериу-
мите за склучување договори и за на-
чинот на плаќање на здравствените 
услуги на здравствените установи кои 
вршат специјалистичко консултатив-
на здравствена заштита......................... 16/135

583. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за утврдување на ре-
ферентни цени на лекови кои се на
листата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија.................................. 33/23

584. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за утврдување на ре-
ферентни цени на сервисни услуги 
кои се користат во болничката здрав-
ствена заштита....................................... 33/24

585. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за утврдување на ре-
ферентни цени за системи за илеосто-
ми, колостоми и уростоми, плочки и 
паста, што паѓаат на товар на Фондот 
за здравствено осигурување на Маке-
донија………………………………….. 33/24

586. Правилник за утврдување на постап-
ка за определување на месечниот износ
на средствата кои здравствената уста-
нова може да ги добие за издадени ле-
кови на рецепт од листата на лекови на 
товар на средствата на Фондот............. 33/25

837. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Листата на лекови кои паѓаат на 
товар на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија…………....... 44/56

838. Одлука за изменување и дополну-
вање  на Одлуката  за утврдување  на 
референтни цени на лекови кои се на 
листата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија…………………... 44/57

839. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за утврдување на кри-
териуми за утврдување на буџетот на 
здравствените установи од превентив-
на и итна медицинска помош, специ-
јалистичко – консултативна здрав-
ствена заштита и болничка здравстве-
на заштита…………………………….. 44/57

840. Одлука за утврдување на референтни 
цени за пакетите на завршени епизоди 
на лекување за специјалистичко - кон-
султативната здравствена заштита -
амбулантски……………………........... 44/58

841. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
та и начинот на остварувањето на 
правата и обврските од задолжително-
то здравствено осигурување……....…. 44/69

842. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот, 
постапката и поблиските критериуми 
за утврдување  на привремена спрече-
ност за работа поради болест и повре-
да или потреба за нега на болен член 
од потесното семејство и за времетра-
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вршат специјалистичко-консултатив-
на здравствена заштита......................... 63/15
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ствените услуги и лековите.................. 65/143

1175. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за утврдување на ре-
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користење на здравствени услуги  на 
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телот...................................................... 128/17

2696. Решение  за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршите-
лот............................................................ 133/92

2877. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршите-
лот........................................................... 141/104

3158. Решение за определување на денот 
за отпочнување со работа на изврши-
телот...................................................... 153/40

3358. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршите-
лот........................................................... 158/428

 АКАДЕМИЈА  
ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

576. Правилник за текот и начинот на од-
вивање на практичниот дел од почет-
ната обука, за правата и обврските на 
кандидатите за судии и јавни обвини-
тели и за менторите............................... 32/5

1273. Програма за полагање приемен испит во 
Академијата за обука на судии и јавни 
обвинители на Република Македонија 
за 2010 година.................................................... 69/40

1274. Јавен оглас за прием на кандидати 
за следење на Програмата за почетна 
обука во Академијата за обука на су-
дии и јавни обвинители на Републи-
ка Македонија за 2010/2011 година..... 69/47

1452. Одлука од Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители..................... 80/31

2551. Одлука за именување директор на 
Академијата за обука на судии и јавни 
обвинители на Република Македонија 127/19

  

 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

655. Одлука за престанок на користење и 
давање на трајно користење без надо-
мест на движни ствари.......................... 37/44

859. Правилник за внатрешно работење 
на јавните обвинителства...................... 45/11

1517. Решение од Јавното обвинителство 
на Република Македонија..................... 83/59

1518. Решение од Јавното обвинителство на 
Република Македонија............................ 83/60

1519. Решение од Јавното обвинителство на 
Република Македонија............................ 83/60

  

 ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II          
- СКОПЈЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

309. Список за именувани вештаци во 
Основен суд Скопје II – Скопје............ 16/137
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 ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1480. Решение од Основниот суд во Берово 81/84

  
 ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

656. Список на именувани судски вешта-
ци  во Основен суд Виница................... 37/45

  
 ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1948. Список на постојани судски вештаци 

во Основен суд Гевгелија...................... 102/55
  
 ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1114. Листа на постојани вештаци во Осно-

вен суд Делчево………………………. 62/125
  
 ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

  
Рег. бр.  Бр./стр.

353. Список на постојани вешти лица во
Основен суд Кавадарци......................... 18/92

  
 ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1495. Листа на постојани судски вештаци

во Основен суд – Кичево....................... 82/14
  
 ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1403. Список на постојани вештаци за Ос-

новен суд Кочани.................................. 75/99
  
 ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1077. Список на вешти лица именувани за

Основен суд Куманово.......................... 60/59

 ОСНОВЕН СУД ВО КРИВА 
ПАЛАНКА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

310. Список на постојани судски вештаци 
во Основен суд Крива Паланка............ 16/147

  
 ОСНОВЕН СУД ВО КРАТОВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1328. Листа на постојани судски вештаци 

во  Основен суд Кратово....................... 73/39
  
 ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

710. Листа на постојани вештаци  на Ос-
новен суд  - Радовиш............................. 39/39

  
 ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

577. Листа на постојани вештаци на Осно-
вен суд  Ресен......................................... 32/14

  
 ОСНОВЕН СУД ВО  

СТРУМИЦА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1563. Список на именувани вешти лица во 

Основен суд Струмица.......................... 85/49
  
 ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

745. Список на постојани судски вештаци во 
Основниот суд во Струга............................ 40/61

  
 ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

657. Список од ажурирана листа на вешти 
лица во Основниот суд Тетово -
Тетово...................................................... 37/46
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 НОТАРСКА КОМОРА            
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  
Рег. бр.  Бр./стр.

279. Решение за почеток со работа............. 15/24
2675. Решение за почеток со работа……….. 131/51

  
 ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА      

НА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
280. Одлука за дополнување на Статутот 

на Фармацевтската комора на Маке-
донија...................................................... 15/25

2747. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот и по-
стапката за полагање на стручниот ис-
пит, за составот на испитните комисии 
и обрасците на уверение за положен 
стручен испит и лиценца на здравстве-
ните работници со високо образование 
од областа на фармацијата...................... 136/27

  
 СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
281. Статут на Стоматолошка комора на 

Македонија............................................. 15/25
3274. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за стручниот испит на док-
торите на стоматологија и за издавање 
на основна лиценца................................ 155/70

3275. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот за издавање,
продолжување, обновување и одзема-
ње на лиценцата за работа.................... 155/70

3276. Правилник за начинот на утврдува-
ње на трошоците за издавање, про-
должување и обновување на лиценци-
те за работа на здравствените работ-
ници со високо образование од обла-
ста на стоматологијата.......................... 155/71

  
 ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
3671. Одлука за утврдување на цената на 

годишната претплата на службеното 
гласило „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ за 2011 година............. 169/342

3672. Одлука за утврдување на цената на 
годишната претплата на Регистарот 
на прописи на Република Македонија 
за 2011 година........................................ 169/342

3673. Одлука за утврдување на цената за 
објавување на огласи, акти и неважеч-
ки документи во службеното гласило 
„Службен весник на Република Маке-
донија“.................................................... 169/343

  

 СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

354. Одлука за доделување дозволи за вр-
шење радиодифузна дејност (телевизи-
ја преку кабел) на локално ниво............. 18/94

355. Одлука за доделување дозвола за вр-
шење радиодифузна дејност (телевизи-
ја преку сателит)...................................... 18/95

408. Одлука од Советот за радиодифузија 
на Република Македонија....................... 23/39

567. Одлука за доделување дозволи за вр-
шење радиодифузна дејност (радио) на 
локално ниво............................................ 31/50

888. Одлука од Советот за радиодифузија 
на Република Македонија....................... 46/74

917. Одлука од Советот за радиодифузија 
на Република Македонија....................... 49/83

1366. Одлука за објавување конкурс за до-
делување дозвола за вршење радиоди-
фузна дејност (радио) на  регионално 
ниво – Градот Скопје со неговата око-
лина........................................................... 74/27

1496. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозволи за вршење радиоди-
фузна дејност (телевизија) на регио-
нално ниво................................................ 82/18

1822. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозволи за вршење радиоди-
фузна дејност (радио) на локално ниво 96/12

1823. Одлука за доделување дозвола за вр-
шење радиодифузна дејност (радио) на 
регионално ниво-Градот Скопје со не-
говата околина......................................... 96/13

2147. Одлука за одземање на дозволата за
вршење на радиодифузна дејност.......... 110/109

2148. Одлука за одземање на дозволата за
вршење на радиодифузна дејност.......... 110/110

2149. Одлука за одземање на дозволата за
вршење на радиодифузна дејност.......... 110/111

2552. Решение за престанок на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на не-
профитната радиодифузна установа 
ДОСТЛУГУН СЕСИ – Штип................. 127/19

2852. Одлука за доделување дозволи за вр-
шење радиодифузна дејност (радио) на 
локално ниво............................................ 140/128

2853. Одлука за доделување дозвола за вр-
шење радиодифузна дејност (радио) на 
локално ниво............................................ 140/130
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2854. Решение за престанок на важноста на 
дозволата за вршење радиодифузна 
дејност, бр. 07-2045/1 од 18.06.2007 на 
Радио дифузното друштво „РАДИО 
РИНИА - 200“ ДООЕЛ с. Црнилишта, 
општина Долнени.................................... 140/130

3104. Одлука за поништување на Одлуката 
за одземање на дозвола за вршење ра-
диодифузна дејност................................. 150/256

3105. Одлука за поништување на Одлуката 
за одземање на дозвола за вршење ра-
диодифузна дејност............................... 150/258

3369. Решение за престанок на важноста на
дозволата за вршење радиодифузна 
дејност на Ристо Кароски од Охрид...... 159/255

3576. Решение за престанок на важноста на 
дозволата за вршење радиодифузна 
дејност на Друштвото за сателитска ра-
дио дифузија „ЕРА САТ” ДООЕЛ 
Скопје бр.07-3465/1 од 26.11.2008....... 166/48

  

 СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

449. Одлука од Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија.............. 26/36

658. Оглас за избор на јавни обвинители.... 37/48
1115. Правилник за утврдување на начинот 

за оцена на работата на јавните обви-
нители……………………………........... 62/125

1308. Правилник за формата и содржината 
на образецот и постапката за издавање 
и одземање на легитимација на  јавни-
те обвинители и  членовите на Советот 
на  јавните обвинители........................... 72/13

1309. Правилник за утврдување на начинот 
на вршење на надзор над работата и  по-
стапувањето за јавните обвинителства... 72/16

1310. Правилник за уредување на постапка-
та за утврдување на одговорност на 
јавниот обвинител................................... 72/17

1311. Правилник за систематизација на ра-
ботните места во Стручна служба во 
Советот на јавните обвинители на Ре-
публика Македонија................................ 72/19

1312. Акт за внатрешна организација на Со-
ветот на јавните обвинители на Репуб-
лика Македонија...................................... 72/19

1312. Деловник за работа на Советот на јав-
ните обвинители на Република Маке-
донија (пречистен текст)........................ 72/21

1367. Исправка од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија…….... 74/28

1431. Одлука од Советот на Јавните обвини-
тели на Република Македонија.............. 78/31

1432. Оглас за избор на јавни обвинители на 
Советот на Јавните обвинители на 
Република Македонија............................ 78/32

1625. Одлука за избор на јавни обвинители 
во основните јавни обвинителства….... 90/16

1645. Одлука од Советот на Јавните обвини-
тели на Република Македонија.............. 91/14

1905. Оглас за избор на јавни обвинители .... 100/76
2330. Одлука за избор на претседател на Со-

ветот на јавните обвинители на Репуб-
лика Македонија...................................... 119/40

2331. Одлука за избор на заменик на претсе-
дателот на Советот на јавни обвините-
ли на Република Македонија................. 119/40

2372. Оглас за избор на јавни обвинители..... 121/84
2718. Правилник за внатрешна организаци-

ја и систематизација на работните ме-
ста во стручната служба на Советот на 
јавните обвинители на Република Ма-
кедонија.................................................... 134/84

3297. Одлука за измена и дополнување на 
Правилникот за уредување на постап-
ката за утврдување на одговорност на 
јавниот обвинител................................... 156/59

3298. Одлука за проширување на системати-
зацијата на бројот на јавни обвинители 
во Основното јавно обвинителство Ко-
чани........................................................... 156/60

3299. Оглас за избор на јавен обвинител на 
Основното јавно обвинителство Берово 156/60

3481. Одлука од Советот на јавните обвини-
тела на Република Македонија.............. 163/63

3537. Оглас за избор на јавни обвнители....... 164/79
3538. Оглас за избор на јавни обвнители....... 164/80

  

 СОВЕТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
2855. Кодекс на етика на вработените во 

Судската служба на Република Маке-
донија........................................................ 140/131

  

 ДИРЕКЦИЈА  
ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

  
Рег. бр. Бр./стр.

311. Правилник за формата и содржината 
на образецот на пријавата за извори на 
јонизирачко зрачење и за начинот и 
постапката за пријавување..................... 16/151

501. Правилник за здравствени услови за 
работа со извори на јонизирачко зраче-
ње, како и за мерките, содржината и 
начинот на вршење на здравствени 
прегледи на лица кои работат со изво-
ри на јонизирачко зрачење..................... 28/98
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502. Правилник за начинот и мерењето на 
изложеноста на професионално изло-
жени лица, водење на евиденција и 
поднесување на извештаи....................... 29/2

503. Правилник за граници за изложеност 
на јонизирачкото зрачење и условите 
на изложеност во посебни случаи и во 
вонредни настани.................................... 29/8

1854. Правилник за максимално дозволени 
количини на радионуклиди во метали-
те, градежните материјали, вештачките 
ѓубрива, пепел од термоелектраните и 
отпадниот материјал од рудници и то-
пилници………………………................ 98/34

2187. Правилник за висината на трошоците 
за издавање на дозволи и лиценци......... 112/67

2523. Правилник за начинот и роковите на 
испитување на изворите на јонизирач-
ко зрачење, мерење на изложеноста на 
пациентите при дијагностички и тера-
певтски постапки, водење на евиден-
ција и поднесување на извештаи(*)....... 126/93

2524. Правилник за начинот и мерењето на 
изложеноста на населението, водење 
на евиденција и поднесување на изве-
штаи(*)...................................................... 126/107

2658. Правилник за критериумите во од-
нос на просторните услови, објектите, 
материјално-техничката опрема и ст-
ручниот кадар на овластените стручни 
технички сервиси и на правните лица 
за деконтаминација како и формата и 
содржината на барањето за издавање 
на лиценца и формата и содржината на 
лиценцата(*)............................................. 130/36

2659. Правилник за критериуми и мерки за 
заштита од jонизирачко зрачење за вр-
шење на дејност со рендгенски апара-
ти, акцелератори и други уреди кои 
произведуваат јонизирачко зрачење(*).. 130/46

2660. Правилник за критериуми за приме-
на на извори на јонизирачко зрачење 
во медицината, ветеринарната медици-
на, фармацијата и стоматологијата(*).. 130/52

2661. Правилник за начинот на ракување, 
односно собирање, чување, кондици-
онирање, транспортирање и одлага-
ње на радиоактивен отпад................... 130/71

3410. Правилник за начин на транспортира-
ње на радиоактивен и нуклеарен мате-
ријал.......................................................... 160/26

  
 ДИРЕКЦИЈА  

ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
819. Правилник за начинот на водење на 

евиденцијата за изградените засолни-
шта и другите заштитни објекти…….. 43/8

2841. Упатство за содржината на елаборатот 
за заштита од пожари, експлозии и 
опасни материи........................................ 139/19

3007. Правилник за одржување во исправна 
состојба на оџаците, димоводните уре-
ди, системите за воздух, системите за 
воздушно и водено греење, огништата-
котли за парно греење во објекти, како 
и во индустриски и занаетчиски по-
стројки...................................................... 146/30

3482. Правилник за изменување на Правил-
никот за изборот на видовите и на ко-
личините на противпожарните апарати 
со кои треба да располагаат правните 
лица и граѓаните, како и за критериу-
мите што треба да ги исполнуваат 
правните лица кои што вршат сервисен 
преглед и контролно испитување на 
противпожарните апарати...................... 163/64

  

 ДИРЕКЦИЈА  
ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ 

ПОДАТОЦИ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
3066. Одлука за определување на висината 

на трошоци за вршење обука на заинте-
ресирани контролори и обработувачи... 148/144

3359. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на евиденција за 
спроведената едукација.......................... 158/428

3360. Правилник за содржината и формата 
на актот за начинот на вршење на ви-
део надзор................................................ 158/433

3361. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за образецот, 
формата и содржината на легитимаци-
јата и за начинот на нејзиното изда-
вање и одземање...................................... 158/437

3362. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за формата и со-
држината на образецот на известува-
њето за обработка на личните подато-
ци и за начинот на известувањето во 
Централниот регистар на збирки на 
лични податоци........................................ 158/439

3363. Правилник за формата и содржината 
на образецот за евиденцијата на извр-
шениот пренос на лични податоци во 
други држави, како и за начинот на 
водење на евиденцијата.......................... 158/443
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3364. Правилник за начинот на вршење на 
инспекцискиот надзор............................. 158/446

3365. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за техничките и 
организациските мерки за обезбедува-
ње тајност и заштита на обработката на 
личните податоци.................................... 158/449

  

 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

  
Рег.бр.  Бр./стр.
2052. Правила за изменување на Правила за 

условите за користење на Технолошко
индустриската развојна зона „Скопје” 
– Скопје.................................................... 108/3

2053. Tарифник на основачот на ТИРЗ
„Скопје 1” на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Скопје 1”................................................. 108/4

2054. Тарифник за надоместоци за изврше-
ни услуги на корисник на Технолошка 
индустриска развојна зона...................... 108/4

  

 КОМИСИЈА  
ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

  
Рег.бр.  Бр./стр.

248. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 13/67

249. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 13/67

250. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................ 13/68

251. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 13/68

627. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата…………………….….... 35/27

809. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 42/64

810. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 42/64

1802. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 94/75

1803. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 94/75

1804. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 94/75

1805. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 94/76

2525. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................ 126/116

2526. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................ 126/116

2527. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................ 126/116

2528. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 126/117

2529. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 126/117

2530. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 126/117

2531. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................ 126/118

2532. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................ 126/118

2533. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................ 126/118

2534. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 126/119

2535. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 126/121

3757. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................... 171/198

3758. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................... 171/198

3759. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................... 171/198

3760. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................... 171/199

3761. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................... 171/199

3762. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................... 171/200

  
 КОМИСИЈА  

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
137. Одлука за објавување на известување 

за датумот од кој почнува да тече ро-
кот за поднесување на заверена писме-
на изјава................................................... 8/272

889. Одлука за именување Генерален сек-
ретар на Комисијата за верификација 
на фактите…………………………...….. 46/76

1056. Одлука за објавување на известување 
за датумот од кој почнува да тече ро-
кот за поднесување на заверена писме-
на изјава................................................... 59/15

  
 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
342. Договор за меѓуопштинска соработка 17/150

2457. Договор за формирање работно тело 
(„Меѓуопштински центар за локален 
економски развој за мини регион „Зе-
лениково-Петровец“)......................... 124/119

  3148. Договор за вршење на определени ра-
боти од страна на општина Новаци за 
општина Могила и обратно.................. 152/47
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Рег.бр.  Бр./стр.
2842. Договор за меѓуопштинска соработка 

од областа на внатрешната ревизија и 
инспекциски работи.............................. 139/19

  

 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
1177. Решение за задолжително лаборатори-

ско испитување на резидуи на фарма-
колошки активни супстанци во произ-
води од фармски одгледана риба со по-
текло од Индонезија кои се наменети 
за исхрана на луѓе при  увоз  во  Репуб-
лика Македонија...................................... 65/144

2207. Решение за задолжително лаборатори-
ско испитување на производи од аква-
култура со потекло од Индија кои се 
наменети за исхрана на луѓе при увоз 
во Република Македонија....................... 113/54

2208. Решение за задолжително лаборатори-
ско испитување на ракови со потекло 
од Бангладеш кои се наменети за ис-
храна на луѓе при увоз во Република 
Македонија............................................... 113/55

2295. Решение за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија на пратки со одделни 
видови животни од аквакултура по по-
текло од Малезијa.................................... 118/51

2536. Решение за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија на еквиди, семе, јајце 
клетки и ембриони од еквиди, крвни 
производи добиени од еквиди заради 
спречување на внесување на болеста 
инфективна анемија кај коњи од Ре-
публика  Романија................................... 126/122

2684. Решение за забрана за увоз, ставање во 
промет и извоз на крзно од мачки и ку-
чиња и нивни производи од Република 
Македонија............................................... 132/11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2817. Решение за задолжително лаборатори-
ско испитување на тешки метали и 
сулфити во одделни производи од риба 
со потекло од Габон кои се наменети 
за исхрана на луѓе при увоз во Репуб-
лика Македонија……………….............. 138/103

3033. Решение за забрана за увоз во Репуб-
лика Македонија на производи од жи-
вотинско потекло со потекло од Мада-
гаскар........................................................ 147/68

  

 УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН 
МАТЕРИЈАЛ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
1806. Национална сортна листа од Управа-

та за семе и саден материјал................... 94/78
  

 АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА

  
Рег.бр.  Бр./стр.

407. Мрежни правила за дистрибуција на 
електрична енергија на АД ЕЛЕМ –
Скопје....................................................... 23/9

  

 МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО 
АД СКОПЈЕ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

89. Правилник за работa на Македонско-
то кредитно биро АД Скопје................. 7/193

  

 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА 
МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
3590. Решение за определување на матични-

те подрачјa................................................ 167/34
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