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обезбеден со гаранција заснована на 
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4036. Буџет на Република Македонија за 
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4037. Закон за извршување на Буџетот на 
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на……………………………………… 180/373

4038. Закон за изменување и дополнување
на Законот за буџетите..................... 180/384
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на финансиски конгломерат................. 185/4

4140. Закон за вложување на Република
Македонија во акционерскиот капи-
тал на Европа  Ре................................... 185/23

4141. Закон за дополнување на Законот за 
регистрирање на готовински плаќања 185/23

4142. Закон за изменување и дополнување
на Законот за јавните набавки.............. 185/24

4143. Закон за задолжување на  Република
Македонија кај Меѓународната банка
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по договорот за заем за финансирање
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законик................................................... 185/39
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Европската унија во Босна и Херце-
говина ЕУФОР Алтеа........................... 3/3



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2011 Страна 13 
 

39. Одлука за давање согласност на 
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хопловство за 2011 година................... 14/2

311. Одлука за објавување јавен конкурс
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до овластените предлагачи за доста-
вување предлог на кандидати за чле-
нови на Советот на МРТ....................... 15/4
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донија.................................................... 32/2
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враќање во цивилен живот на актив-
ниот воен и цивилен персонал  на 
служба во  Армијата на Република 
Македонија............................................ 170/10

3758. Правилник за начинот за остварува-
ње на правото на пакет за враќање во 
цивилен живот на активниот воен и 
цивилен персонал на служба во Ар-
мијата на Република Македонија........ 170/12

3759. Правилник за начинот на службено 
оценување на активниот воен персо-
нал, активниот резервен персонал и 
за офицерите,  односно подофицери-
те  и војниците  во резервниот состав 
на Армијата на Република Македони-
ја, начинот на водење на евиденција 
потребна за службено оценување и 
видовите  на обрасците на оценувач-
киот лист............................................... 170/15

  
 МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
13. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за видовите 
на оружје кои можат да се набавуваат 
врз основа на одобрение и за значе-
њето на одделни видови на оружје од 
А и Д категорија.................................... 2/2

130. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за програмата и начинот на 
полагање на стручен испит и оспосо-
бувањето на физичките лица за врше-
ње работи на обезбедување на лица и 
имот…………………………………… 6/39

187. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за постапување на полици-
ските службеници со привремено од-
земени и пронајдени предмети............ 8/6

455. Решение за висина на трошоците за 
полагање на возачкиот испит............... 19/23

456. Упатство за престанување на важење
на Упатството за начинот на постапу-
вање на овластените службени лица
во Министерството за внатрешни ра-
боти со привремено одземени и про-
најдени предмети.................................. 19/24

554. Правилник за формата и содржината
на налепницата за извршен технички
преглед на возило................................. 22/12
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1286. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на спроведување на возачките испити 
и критериумите во однос на простор-
ните услови и материјално-техничка-
та и информатичката опрема на ис-
питните центри, водењето на евиден-
циите во врска со спроведените во-
зачки испити и за формата и содржи-
ната на лиценцата за испитен центар.. 46/13

1287. Правилник за полициските возду-
хоплови и персоналот во воздухоп-
ловството во Министерството за 
внатрешни работи................................. 46/14

1773. Решение за определување привремен 
граничен премин................................... 69/2

2553. Правилник за формата и содржината 
на регистарските таблици и на проб-
ните таблици на возилата и начинот и 
постапката на нивно издавање............. 107/2

2554. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето до мини-
стерот за внатрешни работи за доне-
сување на решение по поднесено ба-
рање за издавање на возачка дозвола.. 107/32

2555. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето до мини-
стерот за внатрешни работи за доне-
сување на решение по поднесено ба-
рање за издавање на лична карта........ 107/35

2556. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето до мини-
стерот за внатрешни работи за доне-
сување на решение  по поднесено ба-
рање за издавање на патна исправа..... 107/38

2557. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето до мини-
стерот за внатрешни работи за доне-
сување на решение по поднесено ба-
рање за пријавување и одјавување на 
живеалиште и пријавување на проме-
на на адреса на стан.............................. 107/41

2558. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето до мини-
стерот за внатрешни работи за доне-
сување на решение по поднесено ба-
рање за промена на личното име......... 107/44

2559. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето до мини-
стерот за внатрешни работи за доне-
сување на решение по поднесено ба-
рање за издавање  на лиценца за вр-
шење на детективска дејност............... 107/47

2560. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето до мини-
стерот за внатрешни работи за доне-
сување на решение по поднесено ба-
рање за издавање на дозвола за рабо-
та за обезбедување на лица и имот...... 107/50

2578. Решение за наплата на трошоци при 
укажување помош (асистенција) од 
страна на Министерството за внат-
решни работи......................................... 108/2

2579. Решение за наплата на трошоци при 
преземање на посебни мерки за без-
бедност при превоз на определени 
експлозивни материи, обезбедување 
на вонреден превоз и обезбедување 
(придружба) при превоз на определе-
ни стоки од страна на Министерство-
то за внатрешни работи........................ 108/2

2580. Правилник за формата и содржината 
на барањето за издавање на дозвола 
за работа................................................. 108/2

2609. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на вршење на полициските работи...... 110/4

3277. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за регистрационите подрач-
ја за возилата и нивни ознаки.............. 150/11

3547. Правилник за начинот на премину-
вање на внатрешната граница……….. 162/21

3548. Листа на пасоши или други патни
документи издадени во согласност со 
меѓународните стандарди, од држави
и меѓународни организации кои се 
признаени и прифатени од страна на 
Република Македонија или од специ-
јални административни региони и 
субјекти и територијални власти кои 
не се признаени како држави………... 162/22

3570. Решение за определување на полици-
ски станици за задржување на лица.... 163/1

3807. Правилник за начинот на поставува-
ње и користење на техничките уреди 
и вршење на фотографирање, снима-
ње и видеонадзор на граничните пре-
мини и долж граничната линија.......... 173/3

3983. Методологија за процена на полици-
ската опрема.......................................... 178/8

  
 МИНИСТЕРСТВО                

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
  

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

решни работи......................................... 2/3
15. Објава од Министерството за надво-

решни работи......................................... 2/4
16. Објава од Министерството за надво-

решни работи......................................... 2/4
17. Објава од Министерството за надво-

решни работи......................................... 2/4
18. Објава од Министерството за надво-

решни работи......................................... 2/4
3181. Објава од Министерството за надво-

решни работи......................................... 146/6
3182. Објава од Министерството за надво-

решни работи......................................... 146/6
3183. Објава од Министерството за надво-

решни работи......................................... 146/6
3184. Објава од Министерството за надво-

решни работи......................................... 146/6
3185. Објава од Министерството за надво-

решни работи......................................... 146/7
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3186. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 146/7

3187. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 146/7

3188. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 146/7

3189. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 146/7

3190. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 146/7

3191. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 146/7

3320. Објава од Министерството за надво-
решни работи........................................ 151/21

3321. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 151/21

3322. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 151/21

3752. Објава од Министерството за надво-
решни работи…………………………. 170/9

3753. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 170/9

3754. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 170/9

3755. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 170/9

3756. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 170/9

3798. Објава од Министерството за надво-
решни работи............................... 171/22

4031. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 179/21

4032. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 179/21

4127. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 184/3

4128. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 184/3

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
169. Правилник за формата и содржината 

на Уверението за положен стручен 
испит....................................................... 7/121

170. Правилник за формата и содржината 
на лиценцата за процена и на Изјава-
та за примена на правилата содржани 
во Кодексот на етика и на професио-
налните стандарди................................. 7/127

171. Правилник за формата на Региста-
рoт за процена на надлежното минис-
терство.................................................... 7/130

172. Правилник за формата на збирниот 
регистар на Комората на проценувачи 7/130

206. Тарифа за награда и надоместок на 
другите трошоци за работата на извр-
шителите................................................ 9/46

223. Правилник за начинот на полагање
на стручен испит за вештак.................. 10/17

224. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на 
вештаци.................................................. 10/18

225. Правилник за формата, содржината
и начинот за водење евиденција за из-
вршените вештачења, односно супер
вештачења.............................................. 10/20

226. Правилник за формата, содржината
и образецот на лиценцата за вештаче-
ње и начинот на нејзиното издавање
и продолжување.................................... 10/21

227. Правилник за формата, содржината
и образецот на уверението за поло-
жен стручен испит за вештак………... 10/23

245. Правилник за формата, содржината
и начинот за водење на евиденција за 
извршени процени и евиденција за 
ревизија на процена.............................. 12/2

246. Правилник за начинот и постапката
на спроведување на обука на медија-
тори......................................................... 12/3

247. Тарифник за награда и надоместок
на трошоци на медијаторите................ 12/4

457. Правилник за формата, содржината
и начинот за водење на евиденција за 
извршени процени и евиденција за 
ревизија на процена.............................. 19/24

493. Правилник за начинот на вршење на 
стручно - инструкторски надзор врз 
работата на казнено-поправните и 
воспитно-поправните установи........... 20/12

840. Упатство за начинот на преземање 
на предметите........................................ 35/69

1198. Упатство за начинот на објавување и 
пребарување на судските одлуки на 
веб страницата на судот........................ 44/80

1348. Решение од Дисциплинската комиси-
ја при Комората на извршители на 
РМ........................................................... 49/4

1538. Деловник за изменување и дополну-
вање на Судскиот деловник................. 58/2

1684. Одлука за утврдување на бројот на 
лицата за вршење на работите на суд-
ската полиција...................................... 64/2

1781. Решение за престанување на служба-
та на нотарот.......................................... 69/15

1810. Правилник за форматa и содржината
на  барањето за потврдување на јавен
интерес на дадена донација или спон-
зорство и форматa и содржината на 
барањето заради недонесување на ре-
шение за потврдување односно не по-
тврдување на јавен интерес.................. 71/6

1854. Список на поставени судски преве-
дувачи со решение на министерот за 
правда по спроведена проверка на 
знаењето на странски јазик (по огла-
сот од 14.4.2011 година)....................... 74/6

2332. Правилник за изменување и допол-
нување на правилникот за изгледот и 
условите под кои се носи судиската
облека (ТОГА).................................. 98/2
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2366. Правилник за дополнувања на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
службениот печат, сувиот и водениот 
жиг, штембилите и фирмата на нота-
рот, како и начинот на нивното изда-
вање и одземање.................................... 99/14

2411. Правилник за куќен ред за извршу-
вање на мерката притвор во притвор-
ските одделенија на затворите............. 101/3

3808. Правилник за начинот на користење 
на погодности на осудени лица........... 173/4

3809. Правилник за распоредување, класи-
фикација и разместување  на осуде-
ните лица во казнено - поправните 
установи................................................ 173/5

3810. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за времето 
што треба да го помине и условите 
што треба да ги исполни осуденото 
лице во установата од определен вид
или во соодветно одделение на уста-
новата од општ вид............................... 173/7

3811. Упатство за определување на видо-
вите и начините на третман на осуде-
ните лица ............................................... 173/7

3923. Список на поставени судски преве-
дувачи.................................................... 176/56

  
 МИНИСТЕРСТВО                

ЗА ФИНАНСИИ 
  

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

вилникот за техничките, технолошки-
те и просторните услови за приреду-
вање на игри на среќа и забавни игри
и стручната оспособеност на лицата 
ангажирани во изведувањето на игри 
на среќа................................................... 2/4

20. Правилник за формата и содржината 
на нумерираниот регистар што го во-
дат субјектите даватели на услуги брз 
трансфер на пари................................... 2/5

21. Правилник за формата и  содржина-
та на нумерираниот регистар што го
водат субјектите кои приредуваат иг-
ри на среќа во играчница (казино)...... 2/7

22. Правилник за утврдување на листа 
на држави кои не ги имплементирале 
или недоволно ги имплементирале 
мерките за спречување на перење па-
ри и финансирање на тероризам.......... 2/9

23. Правилник за формата и содржината
на нумерираниот регистар што го во-
дат субјектите кои вршат менувачки
работи..................................................... 2/9

24. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за утврдување на листа на 
држави кои ги исполнуваат барањата 
за спречување на перење пари и фи-
нансирање на тероризам....................... 2/11

67. Објава од Министерството за финан-
сии........................................................... 3/47

248. Правилник  за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и кодексот
на шифри кои се употребуваат............ 12/5

249. Правилник за карактеристиките на 
софтверот за автоматска обработка на 
податоци................................................ 12/5

287. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за посебните податоци по-
требни за системот на државната еви-
денција и за формата и содржината
на образецот за државната евиденција 13/62

367. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и 
начинот на пополнување на аконта-
тивната даночна пријава за утврдува-
ње на персоналниот данок  на  доход
за  капитални добивки.......................... 15/33

368. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината  и 
начинот на пополнување на аконта-
тивната даночна пријава за утврдува-
ње на персоналниот данок  на доход
за приходи од имот и имотни права.... 15/38

369. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и 
начинот на пополнување на аконта-
тивната даночна пријава за започну-
вање на остварување на  приходи од 
самостојна дејност................................ 15/43

370. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и 
начинот на пополнување на аконта-
тивната даночна пријава за остварени
други приходи....................................... 15/46

419. Правилник за Програмата, начинот
на спроведување на испитот, висина-
та на надоместокот, како и формата и 
содржината на потврдата...................... 18/80

420. Правилник за образецот за формата
и содржината на деловниот и финан-
сискиот извештај за здруженијата и 
фондациите со статус од јавен инте-
рес........................................................... 18/90

421. Упатство за изменување на Упатст-
вото за формата и содржината на 
платните инструменти за вршење на 
платниот промет во земјата.................. 18/96

458. Правилник за формата и содржината
на нумерираниот регистар што го во-
дат брокерски куќи и банки со дозво-
ла за работа со хартии од вредност..... 19/26

555. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за содржината и начинот на 
составување на Годишниот даночен
биланс за обврзниците кои вршат са-
мостојна дејност и водат деловни
книги...................................................... 22/12
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556. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и 
начинот на водење на работните кни-
ги и на помошната евиденција на да-
ночните обврзници што вршат само-
стојна дејност......................................... 22/15

578. Правилник за формата и содржината
на образецот на извештаите за финан-
сиските активности и за состојбата и 
изворите на средствата......................... 23/69

647. Правилник за видот на документите 
за исполнување на условите за член
на орган на управување со финанси-
ско друштво........................................... 26/3

648. Правилник за содржината и формата 
на обрасците на барањето за добива-
ње дозвола за основање и работа на 
финансиско друштво и дозвола за 
статусни промени.................................. 26/3

776. Правилник за начинот на вршење на 
поврат на персонален данок на доход 
на индивидуална сметка на член на
доброволен пензиски фонд и формата 
и содржината на барањето за поврат 
на данок.................................................. 32/7

803. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на спроведување 
на општите финансиски процеси......... 34/2

804. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
извештаите и изјавата за квалитетот и 
состојбата на внатрешните контроли 
од Годишниот финансиски извештај.. 34/2

805. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот за давање на ов-
ластувања............................................... 34/3

806. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на извршување 
на работите од надлежност на едини-
цата за финансиски прашања………... 34/3

893. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на евиденција за 
спроведената едукација........................ 36/111

1427. Соопштение од Министерство за фи-
нансии..................................................... 51/188

1450. Правилник за формата и содржината 
на Годишната сметка............................ 52/21

1539. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на пресметка и уплата на придонеси-
те од задолжително социјално осигу-
рување.................................................... 58/16

1685. Правилник за начинот на водење на 
единствена евиденција на прекршо-
ците, изречените санкции и донесе-
ните одлуки во прекршочна постапка. 64/3

1705. Правилник за формата и содржината 
на барањето за донесување на реше-
ние за издавање на дозвола за основа-
ње и работа на давател на финанси-
ски лизинг, односно за одбивање на 
барањето за основање и работа на да-
вател на финансиски лизинг............... 65/3

1706. Правилник за формата и содржината 
на барањето за донесување на реше-
ние за издавање на дозвола за основа-
ње и работа на финансиско друштво, 
односно за одбивање на барањето за 
основање и работа на финансиско 
друштво.................................................. 65/7

1784. Правилник за образецот за финанси-
ските извештаи за приходите и расхо-
дите за изборната кампања................... 70/2

1811. Правилник за формата и содржината
на известувањето за неодлучување по 
поднесена жалба.................................... 71/9

1826. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за неодлучување по 
поднесена жалба.................................... 73/5

1827. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение за висината на данок на про-
мет на недвижности, односно на ре-
шение за одбивање на даночната при-
јава за  данок на промет на недвижно-
сти........................................................... 73/7

1904. Исправка............................................... 75/36
1828. Правилник за формата и содржината 

на барањето заради  недонесување на
решение за висината на данок на нас-
ледство и подарок, односно на реше-
ние за одбивање на даночната пријава 
за данок на наследство и подарок........ 73/9

1904. Исправка............................................... 75/36
1829. Правилник за формата и содржината 

на известувањето за неодлучување по 
поднесена жалба.................................... 73/11

1945. Правилник за образецот на извешта-
јот за рекламен простор искористен 
од секој од организаторите на избор-
ната кампања и средствата кои се 
платени или се побаруваат по тој ос-
нов........................................................... 79/4

2010. Правилник за прилозите кон бара-
њето за добивање дозвола за основа-
ње и работа на давател на финанси-
ски лизинг и барањето за издавање на 
дозвола за статусни промени, начи-
нот на нивното доставување и начи-
нот и постапката за нивно оценување. 81/29

2011. Правилник за видот на документите 
за исполнување на условите за член 
на орган на управување со давател на 
финансиски лизинг............................... 81/31
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2012. Правилник за формата и содржината 
на образецот на извештаите за склу-
чени договори за лизинг, за финанси-
ските активности и за состојбата и из-
ворите на средствата и начинот на 
нивно доставување................................ 81/31

2023. Правилник за формата и содржината 
на барањето за остварување на право-
то за донесување на одобрение, реше-
ние или друг акт.................................... 82/4

2024. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за недонесување на 
решение по поднесена жалба............... 82/38

2025. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за спроведување на Законот 
за царински мерки за заштита на пра-
ва од интелектуална сопственост........ 82/39

2026. Правилник за формата и содржината 
на образецот на изјавата за остварени 
приходи.................................................. 82/39

2063. Правилник за формата и содржината
на барањето за задолжување на Јав-
ните установи основани од Републи-
ка Македонија и на општините, оп-
штините во Градот Скопје и Градот
Скопје..................................................... 83/17

2064. Правилник за формата и содржината
на барањето за задолжување на Јав-
ните претпријатија и трговските
друштва во целосна или доминантна
сопственост на државата, општините, 
општините во Градот Скопје и Гра-
дот Скопје.............................................. 83/27

2066. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето заради не-
донесување на решение, односно не-
донесување на решение за одбивање 
на барањето за донесување на реше-
ние........................................................... 84/103

2067. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето заради не-
издавање на дозвола, односно недо-
несување на решение за одбивање на 
барањето за добивање на дозвола........ 84/114

2561. Правилник за поблиските критериу-
ми за застапување во царинските по-
стапки и лиценци за вршење на заста-
пување.................................................... 107/53

2562. Правилник за начинот за вршење на 
попис на средствата и обврските и 
усогласување на сметководствената 
со фактичката состојба утврдена со 
пописот................................................... 107/64

2563. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за водење сметководство..... 107/67

2675. Правилник за  висината на надомес-
тоците за извршените услуги и почет-
ната висина на закупнината на Делов-
ниот и рекламниот простор на гра-
ничните премини за патен сообраќај.. 114/3

2706. Правилник за формата, содржината, 
начинот и роковите за доставување 
на извештајот за бројот и вредноста 
на склучени договори за потрошувач-
ки кредит и договорената годишна 
стапка на вкупни трошоци................... 119/2

2769. Правилник за формата, содржината
и начинот на водењето на евиденци-
јата за издадени, одземени и откажа-
ни лиценци и дозволи за приредува-
ње  на  игри  на среќа и забавни игри.. 123/2

2770. Правилник за формата и содржината
на жигот за технички исправните
автомати за игри за среќа..................... 123/3

2771. Правилник за начинот на евиденти-
рање и одобрување на томболските
картички................................................. 123/5

2772. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на 
спроведувањето на едукацијата и на-
чинот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 123/7

2773. Правилник за формата, содржината
и начинот на водењето на евиденци-
јата за остварените добивки во играта
на среќа кои поединечно го надмину-
ваат износот од 10.000 денари и за 
нивните добитници............................... 123/10

2877. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината  на нумерираниот реги-
стар што го водат субјектите кои при-
редуваат игри на среќа во играчница 
(казино).................................................. 129/13

2878. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на нумерираниот реги-
стар што го водат брокерски куќи и 
банки со дозвола за работа со хартии 
од вредност............................................ 129/15

2879. Правилник за формата и содржината 
на налогот за вршење надзор од стра-
на на Управата за спречување на пер-
ење пари и финансирање на терори-
зам........................................................... 129/17

2880. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на нумерираниот реги-
стар што го водат субјектите давате-
ли на услуги брз трансфер на пари...... 129/20

2881. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на нумерираниот реги-
стар што го водат субјектите кои вр-
шат менувачки работи.......................... 129/22

2882. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација и за начинот 
на спроведување на едукацијата и на-
чинот на водење на евиденција за 
спроведената едукација........................ 129/24
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2897. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за поблиските критериуми 
за застапување во  царинските  по-
стапки и лиценци за вршење на заста-
пување.................................................... 130/2

2898. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение по барањето за приватизаци-
ја на градежно земјиште во државна 
сопственост............................................ 130/2

3110. Правилник за потребниот број на 
вработени, стручната квалификација
и опремата за добивање на овластува-
ње за утврдување на техничката ис-
правност на автоматите за игри на 
среќа....................................................... 142/16

3192. Правилник зa нaчинот на водењето 
евиденција на издадените плочки за 
означување и регистрација и формата 
и содржината на плочката за означу-
вање и регистрација.............................. 146/7

3278. Правилник за начинот на унапреду-
вање на царинските службеници во 
Царинската управа................................ 150/11

3340. Правилник за изменување и допол-
нување на правилникот за начинот на 
проверка и контрола  на  системот на 
фискалните апарати………………….. 152/3

3341. Правилник за начинот на избор и 
поблиските услови за овластување на 
независните акредитирани правни ли-
ца кои се однесуваат на опремата, ка-
дарот, локациските и просторните ус-
лови………............................................ 152/4

3486. Правилник за формата, содржината 
и начинот на издавање и одземање на 
службената легитимација на царин-
ските службеници................................. 159/2

3511. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на 
одлука за уважување на барањето за 
преземање на царински дејствија од-
носно заради недонесување на одлука
за одбивање на барањето за превзема-
ње на  царински дејствија..................... 160/7

3512. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за полага-
ње на испит за стекнување на звањето 
ревизор и формата и содржината на 
образецот на барањето за издавање на 
уверение за ревизор............................. 160/9

3513. Правилник за содржината на јавниот 
повик за прибирање на понуди за из-
бор на деловни банки, начинот и ро-
кот за поднесување на понудите и на-
чинот на евалуација и избор на банки 
за учество во реализација на проектот 
за субвенционирање на станбени кре-
дити........................................................ 160/12

3514. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение за издавање акцизна дозво-
ла, односно на решение за одбивање 
на барањето за издавање акцизна доз-
вола......................................................... 160/13

3515. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение за  издавање одобрение за 
акцизно-повластено користење, од-
носно на решение за одбивање на ба-
рањето за издавање одобрение за ак-
цизно-повластено користење............... 160/15

3549. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за издавање 
на одобрение за намалување на прес-
метаниот данок на добивка по основ 
на воведување во употреба на одо-
брен систем на опрема за регистрира-
ње на готовински плаќања…………... 162/31

3550. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неодлучување по 
барањето за враќање на повеќе упла-
тениот данок………………………… 162/34

3551. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неодлучување по 
барањето за паушално плаќање на 
персоналниот данок на доход………  162/36

3552. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за одобре-
ние на даночно ослободување по ос-
нов на воведување на систем на опре-
ма за регистрирање на готовински 
плаќања……………………………….. 162/38

3553. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
дозвола за даночно ослободување, 
односно недонесување на решение за 
одбивање на барањето за даночно ос-
лободување по основ на воведување 
на систем на опрема за регистрирање 
на готовински  плаќања……………… 162/41

3554. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение за  прифаќање на пријавата 
за регистрација за данокот на додаде-
на вредност, односно недонесување 
на решение за одбивање на пријавата 
за  регистрација за данокот на дода-
дена вредност………………………… 162/43

3555. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
одобрение за намалување на пресме-
таниот данок, односно недонесување 
на акт за одбивање на барањето за да-
ночно ослободување по основ на во-
ведување во употреба на одобрен си-
стем на опрема за регистрирање на 
готовински плаќања………………….. 162/45
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3556. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на 
решение за прифаќање на пријавата
за отповикување на регистрацијата за 
данокот на додадена вредност, однос-
но недонесување на решение за  од-
бивање на пријавата за отповикување
на регистрацијата за данокот на дода-
дена вредност…………………………. 162/47

3557. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за паушал-
но плаќање на персонален данок на 
доход…………………………………... 162/49

3604. Правилник за висината на надоме-
стокот за закупнина и начинот на 
обезбедување на стан под закуп.......... 165/2

3812. Правилник за формата и содржината 
на даночната пријава на данокот на 
додадена вредност................................. 173/14

3813. Правилник за начинот на пресмету-
вање и уплатување на данокот на до-
бивка и спречување на двојното осло-
бодување или двојното оданочување.. 173/17

3825. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на годишната сметка........ 174/3

3826. Правилник за сметковниот план и
содржината на одделните сметки во 
сметковниот план.................................. 174/12

3830. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за сметковниот план за бу-
џетите и буџетските корисници........... 175/2

3831. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за содржината на одделните 
сметки во сметковниот план за буџе-
тите......................................................... 175/2

3832. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за сметко-
водството за непрофитните организа-
ции.......................................................... 175/2

3833. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за обликот и содржината на 
билансот на состојбата и билансот на 
приходите и расходите  за буџетите и 
буџетските корисници.......................... 175/2

3834. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за сметко-
водството за буџетите и буџетските 
корисници.............................................. 175/13

3835. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за содржината на одделните 
сметки во сметковниот план за буџет-
ските корисници.................................... 175/13

3967. Објава за износот на личното осло-
бодување за 2012 година...................... 177/28

4090. Методологија за процена на вредно-
ста на побарувањата  и обврските....... 182/38

4157. Правилник за изменување и допол-
нување на правилникот за класифика-
ција на приходите.................................. 185/63

4158. Упатство за изменување и дополну-
вање на упатството за начинот на 
евидентирање, распоредување и пов-
рат на јавните приходи......................... 185/64

  
 МИНИСТЕРСТВО                

ЗА ЕКОНОМИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
25. Упатство за изменување и дополну-

вање на Упатството за субвенциони-
рање на странскиот организиран ту-
ристички промет.................................... 2/11

79. Листа на стоки на царински квоти по 
Договор за пристапување на Репуб-
лика Македонија во СТО...................... 4/23

131. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на 
лица кои не можат да основаат и да 
управуваат и лица кои се спречени
или престанале да ги вршат своите
функции во органот на управување
во трговските друштва во Република
Македонија…………………………. 6/40

288. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за единечно одобрување на 
возило..................................................... 13/93

790. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 33/5

791. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 33/7

792. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 33/9

970. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за единечно одобру-
вање на возило....................................... 39/9

1513. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за користење на електрое-
нергетски постројки и електрична оп-
рема........................................................ 54/71

1631. Правилник за начинот и постапката 
за оцена на сообразност на тип на ме-
рила на брзина на возилата во сообра-
ќајот на патиштата................................ 61/4

1686. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденција за спро-
ведената едукација................................ 64/7

1707. Правилник за начинот на вршење на 
стручна оцена (ревизија) на геолошка 
документација........................................ 65/11
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1708. Правилник за начинот на вршење на 
стручна оцена (ревизија) на рударски 
проекти................................................... 65/12

1830. Правилник за начинот на испитува-
ње и жигосување, односно обележу-
вање на огнено оружје и муниција и 
жиговите и знаците на жигосување, 
односно обележување........................... 73/13

1831. Правилник за формата и содржината 
на обрасците на потврдите за резул-
татите од испитувањето, жигосување-
то и обележувањето на огненото 
оружје и  муниција, етикета(бандеро-
ла) за обележување на муницијата ка-
ко и  начинот на водење на регистри-
те за извршеното испитување и жиго-
сување, односно обележување на ог-
неното оружје и муницијата................. 73/19

1832. Правилник за  условите во поглед на 
материјално – техничките капацитети 
и стручниот кадар за вршење на деј-
ност испитување и жигосување, од-
носно обележување на огнено оружје 
и муниција, што ги исполнуваат  ов-
ластените  правни лица........................ 73/26

1855. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење  на евиденција  за  сп-
роведената  едукација………………... 74/15

2092. Листа на земјоделски производи со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ полуго-
дие од 2011 година (нула-царинска
стапка во рамки на квоти).................... 86/10

2093. Листа на земјоделски производи со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ полуго-
дие од 2011 година (концесии во рам-
ки на квоти)............................................ 86/11

2094. Листа на риба и рибини производи
со потекло од заедницата за увоз во
Република Македонија во второ по-
лугодие од 2011 година (нула-царин-
ска стапка во рамки на квоти).............. 86/11

2095. Листа на производи со потекло од за-
едницата за увоз во Република Маке-
донија во второ полугодие од 2011
година (нула-царинска стапка во рам-
ки на квоти)............................................ 86/11

2096. Листа на царински стапки за произ-
води со потекло од заедницата за увоз
во Република Македонија во второ
полугодие од 2011 година (концесија
во рамки на квоти)................................ 86/12

2097. Листа на производи со потекло од за-
едницата за увоз во Република Маке-
донија во второ полугодие од 2011
година по спогодбата за доделување
на взаемни трговски повластици за 
некои вина.............................................. 86/12

2098. 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 2011 година.......... 86/12

2099. 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 2011 година.......... 86/13

2100. 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 2011 година......... 86/14

2101. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Република Турција кои се 
увезуваат во Република Македонија
за второ полугодие од 2011 година..... 86/15

2102. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Украина кои се увезуваат
во Република Македонија за второ
полугодие од 2011 година.................... 86/15

2103. Листа на тарифни концесии дадени
од Република Македонија на Швај-
царската конфедерација за второ по-
лугодие од 2011 година........................ 86/16

2104. Листа на тарифни концесии за земјо-
делски производи што потекнуваат
од Норвешка за второ полугодие од 
2011 година............................................ 86/16

2154. Правилник за формата и содржината 
на налепницата за издадена дозвола
за одобрување на потрошувачки кре-
дити......................................................... 88/14

2155. Правилник за формата и содржината 
на барањето за добивање дозвола за 
одобрување на потрошувачки креди-
ти и формата и содржината на дозво-
лата за одобрување на потрошувачки 
кредити................................................... 88/15

2156. Правилник за техничка  опременост, 
односно  технички  услови што треба 
да ги исполни  подносителот на бара-
њето за добивање дозвола за одобру-
вање на потрошувачки кредити........... 88/18

2157. Правилник за формата и содржината 
на барањето за донесување на реше-
ние за издавање на дозвола, односно 
за одбивање на барањето за  издавање 
на  дозвола  за  одобрување на потро-
шувачки кредит..................................... 88/18

2616. Правилник за формата и содржината 
на обрасците на барањeтo за издава-
ње на дозвола за извоз и на дозволата 
за извоз на стоки и технологии со 
двојна употреба..................................... 111/17
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2617. Правилник за формата и содржината 
на обрасците на барањeтo  за издава-
ње на дозвола за брокерски услуги и 
на дозволата за брокерски услуги на 
стоки и технологии со двојна употре-
ба............................................................. 111/26

2618. Правилник за постапката за издава-
ње на дозвола  за транзит на стоки и 
технологии со двојна употреба и фор-
мата и содржината на барањето и доз-
волата  за транзит на стоки и техно-
логии со двојна употреба...................... 111/34

2649. Правилник за обновливи извори на 
енергија(*)............................................... 113/2

2650. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за  пуштање на пазар на жи-
чани постројки наменети за превоз на 
лица........................................................ 113/20

2651. Правилник за изменување на Прави-
лникот за пуштање на пазар на лиф-
тови и сигурносни уреди за лифтови.. 113/20

2652. Правилник за изменување на Прави-
лникот за безбедност на машини........ 113/21

2653. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за електротехничка опрема 
наменета за работа во определено на-
понско подрачје..................................... 113/21

2654. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за пренослива опрема под 
притисок................................................. 113/21

2655. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за пуштање на пазар на 
лична заштитна опрема........................ 113/22

2656. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за електромагнетна компа-
тибилност на електротехничка опре-
ма............................................................ 113/23

2657. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за едноставни садови под 
притисок................................................. 113/23

2658. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за барањата за ефикасност 
на новите топловодни котли во кои
согоруваат течни или гасовити гори-
ва…......................................................... 113/23

2659. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за апарати на гас................... 113/24

2660. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за опрема под притисок....... 113/24

2798. Правилник за изменување  и допол-
нување на правилникот за минимал-
но-техничките услови за деловните 
простори и простории во кои се врши 
трговија……. 124/8

2861. Правилник за високоефикасни ком-
бинирани постројки (*)......................... 128/23

3051. Правилник за формата и содржината 
на барањето за донесување на реше-
ние за упис во регистарот на занает-
чии и формата и содржината на бара-
њето за донесување на решение зара-
ди неизвршен упис во регистарот на 
занаетчии односно недонесување на 
решение за одбивање на барањето за 
упис во регистарот на занаетчии......... 138/36

3052. Правилник за енергетски биланси и 
енергетска статистика........................... 138/40

3066. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на 
одобрение за единечно одобрување
на возило односно недонесување на 
решение за одбивање на барањето за 
одобрение за единечно одобрување
на возило................................................ 139/3

3111. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на 
лиценца за продажба на алкохолни
пијалоци односно недонесување на 
решение за одбивање на барањето за 
издавање на лиценца за продажба на 
алкохолни пијалоци.............................. 142/16

3112. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на 
кредитори на потрошувачки кредит и 
регистарот на кредитни посредници
кај кредитори......................................... 142/18

3113. Правилник за формата, содржината
и начинот на доставување на изве-
штајот за бројот и вредноста на склу-
чените договори за потрошувачки
кредит и договорената годишна стап-
ка на вкупните трошоци................ 142/23

3114. Правилник за формата и содржината
на барањето за донесување на реше-
ние за упис во трговскиот регистар и 
регистарот на други правни лица за-
ради неиздавање на решение за упис
односно недонесување на решение за 
одбивање на пријавата за упис............ 142/25

3115. Правилник за начинот на оцена на 
сообразноста на неавтоматски ваги *. 142/27

3376. Правилник за означување на потро-
шувачката на енергија и другите ре-
сурси за производите што користат
енергија(*)............................................. 154/3

3487. Правилник за формата и содржината 
на барањето  за донесување на реше-
ние за издавање на лиценца за врше-
ње угостителска дејност во ноќен 
бар, кабаре, диско клуб и диско клуб 
на отворен простор и формата и содр-
жината на барањето заради недонесу-
вање на решение за издавање на ли-
ценца односно недонесување на ре-
шение за одбивање на барањето за из-
давање на лиценца..................... 159/4
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3488. Правилник за формата и содржината 
на барањето  за донесување на реше-
ние за издавање на лиценца за врше-
ње туристичка дејност и формата и 
содржината на барањето заради недо-
несување на решение за издавање на 
лиценца односно недонесување  на 
решение  за  одбивање на барањето за 
издавање на лиценца…………………. 159/7

3599. Правилник за  формата, содржината 
и начинот на водење на регистарот на 
е-стечај................................................... 164/17

3623. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение за знак на производител од-
носно недонесување на решение за 
одбивање на барањето за  добивање 
на знак на производител....................... 166/3

3624. Правилник за формата и содржината 
на барањето за донесување на реше-
ние со кое се овластува правното ли-
це за вршење на оцена на сообраз-
ност, односно решение со кое се од-
бива барањето на правното лице за 
вршење на оцена на сообразност......... 166/5

3625. Објава на Министерството за еконо-
мија за престанување на важноста на 
Листата за земјоделски и прехранбе-
ни производи по потекло на Републи-
ка Албанија............................................ 166/7

3725. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за единечно одобрување на 
возило..................................................... 169/17

3726. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за недонесување на 
Решение за издавање на сертификат 
за  акредитација..................................... 169/18

3814. Правилник за користење на опрема 
и заштитни системи кои се наменети 
за употреба во потенцијално  експло-
зивни атмосфери................................... 173/51

3815. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение за именување на тело за ате-
стирање на сообразност........................ 173/54

3827. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 174/76

3836. Правилник за формата и содржината 
на барањето за издавање на решение 
за категоризација на угостителски об-
јект и формата и содржината на бара-
њето заради недонесување на реше-
ние за категоризација, односно недо-
несување решение за одбивање на ба-
рањето за категоризација...................... 175/14

3837. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение за исполнетост на условите 
за вршење на технички преглед и 
периодични испитувања на правното 
лице......................................................... 175/18

3984. Методологија за процена на вредно-
ста на капиталот на трговски друш-
тва, јавни претпријатија и други прав-
ни лица................................................... 178/12

3985. Методологија за процена на машини 
и опрема................................................ 178/14

3986. Методологија за процена на вредно-
ста  на подвижниот имот...................... 178/17

3987. Методологија за процена на индуст-
риска сопственост................................. 178/23

4091. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за енергет-
ска ефикасност  на градежни објекти.. 182/40

4092. Листа на земјоделски производи  со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во прво полуго-
дие од 2012 година (нула- царинска 
стапка во рамки на квоти).................... 182/41

4093. Листа на земјоделски производи со 
потекло од  заедницата  за  увоз  во 
Република Македонија во прво полу-
годие од 2012 година (концесии во 
рамки на квоти)..................................... 182/42

4094. Листа на риба и рибини производи
со потекло од заедницата за увоз во 
Република Македонија во прво полу-
годие од 2012 година  (нула- царин-
ска стапка во рамки на квоти)............. 182/42

4095. Листа на производи  со потекло од 
заедницата за увоз во  Република Ма-
кедонија  во прво полугодие од 2012 
година (нула-царинска стапка во рам-
ки на квоти)..................................... 182/43

4096. Листа на царински стапки за произ-
води  со потекло од заедницата за 
увоз во Република Македонија во пр-
во полугодие од 2012 година   (конце-
сија во рамки на квоти)........................ 182/43

4097. Листа на производи со потекло од за-
едницата за увоз  во  Република Ма-
кедонија во прво полугодие од  2012 
година по спогодбата за доделување
на взаемни трговски повластици за 
некои вина............................................. 182/43

4098. 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 2012 година........... 182/44
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4099. 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 2012 година........... 182/45

4100. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Република Турција кои се 
увезуваат во Република Македонија
за прво полугодие од 2012 година...... 182/46

4101. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од  Украина кои се увезуваат
во Република Македонија за прво по-
лугодие од  2012 година...................... 182/46

4102. Листа на тарифни концесии  дадени
од Република Македонија на Швај-
царската конфедерација за прво  по-
лугодие од 2012 година....................... 182/47

4103. Листа на тарифни концесии за земјо-
делски производи што потекнуваат
од Норвешка за прво полугодие од 
2012 година........................................... 182/47

4104. Листа на стоки на царински квоти по 
договор за пристапување на Републи-
ка Македонија во СТО......................... 182/47

4159. Правилник за изменување и допол-
нување на правилникот за единечно 
одобрување на возило........................... 185/65

4160. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на 
решението за овластување на  прав-
ното лице за вршење на оцена на соо-
бразност................................................. 185/66

  
 МИНИСТЕРСТВО   

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

132. Правилник за видови подобрувачи
на својствата на почвата, постапката
и документите за класификација на 
нов подобрувач на својствата на поч-
вата на одреден вид, означување, 
идентификација, содржината на мак-
роелементите, секундарните макро и 
микроелементи, минимални и макси-
мални количества на хранливи еле-
менти и примеси(*)…………………... 6/41

188. Правилник за начинот и постапката 
под кои треба да се извршат офици-
јалните тестови за ефикасноста на 
производите, просторните, кадров-
ските и другите услови  и  професио-
налната  квалификуваност на лицата 
кои ќе ги спроведуваат официјално 
признаените тестови(*)......................... 8/8

189. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
фитосанитарниот сертификат или фи-
тосанитарниот сертификат за реекс-
порт и формата и содржината на при-
јавата за издавање на фитосанитарен 
сертификат............................................. 8/11

250. Правилник за поблиските услови во 
однос на  просториите и опремата за 
давање на јавни услуги од областа на 
здравјето на растенијата....................... 12/7

371. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за техничко-технолошките
услови и постапката за одобрување
на карантинот, техничко-технолош-
ките услови кои треба да ги исполну-
ва карантинот, како и времетраењето
на карантинот, за објектите за изола-
ција и времетраење на истата за раз-
лични животински видови и катего-
рии, времетраењето за набљудување
и  за  испитувањата кои треба да би-
дат направени........................................ 15/49

372. Правилник за формата и содржината
на пријавата и начинот на пријавува-
ње на промените во Националниот
регистар на лозови насади.................... 15/49

422. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапките за 
увоз и транзит и начинот и постапки-
те за вршење на проверки и преглед
на пратки домашни миленици од ви-
довите птици кои не се наменети за 
трговија или за пренос на други лица
и се придружени од сопственикот
или одговорно лице како и формата и 
содржината на ветеринарно-здрав-
ствениот сертификат или друг доку-
мент што ги придружува(*)................. 18/97

423. Правилник за  постапката за обрабо-
тка на документите за оценa на актив-
ната супстанција, постапката за оце-
нувањето на активните супстанции и 
барањата за нивно вклучување во на-
ционалната листа на активни суп-
станции во согласност со униформни-
те принципи(*)....................................... 18/102

459. 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 живо-
тинско потекло во 2011 година............ 19/28

494. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за мерилата
за квалитативна и квантитативна про-
цена на суровиот тутун во лист........... 20/12

557. Правилник за формата, содржината
и начинот на поднесување на прија-
вите за упис во Националниот реги-
стар на лозови насади........................... 22/18
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579. Правилник за видовите и количини-
те на семе и саден материјал на од-
делни видови наменети за лична
употреба на производителите чиј 
упис е незадолжителен во регистрите
на снабдувачи на семенски и саден
материјал................................................ 23/76

603. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистрите на 
одобрени институции за осеменување
и на одобрени одгледувалишта на 
пчелни матици....................................... 24/131

604. Правилник за подеталните критери-
уми за катастарот на пчелните паси-
шта и пчеларскиот ред за испаша........ 24/136

605. Правилник за начинот на одгледува-
њето и прометот на пчелните матици
наменети за промет, преместувањето
на пчелите и пчелниот приплоден ма-
теријал, како и големината на зашти-
тениот појас околу одобреното одгле-
дувалиште на пчелни матици.............. 24/136

606. Правилник за големината на рибите
под која не смеат да се ловат за сто-
пански и рекреартивен риболов........... 24/137

607. Правилник за дозволените риболов-
ни средства и нивната употреба за вр-
шење стопански и рекреативен рибо-
лов........................................................... 24/139

608. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистар на 
признатите организации на одгледу-
вачи......................................................... 24/139

695. Правилник за начинот за упис и
бришење од евиденцијата на социјал-
ни и економски партнери и потребна-
та документација................................... 27/34

696. Правилник за формата и содржината 
на Годишната програма за работа на 
потсекторските постојани групи и на
оперативната програма за техничка 
поддршка................................................ 27/36

697. 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 потеклo(*)....... 27/39

725. Правилник за поблиските критериу-
ми за доделување помош за обезбеду-
вање на техничка поддршка во земјо-
делството, максималниот износ на 
помошта, начин за доделување на по-
мошта, субјектите кои имаат право на 
учество во постапката, како и потреб-
ната документација............................... 30/2

834. Правилник за ознаките во однос на 
начинот за чување кои се употребува-
ат за идентификување на месо од жи-
вина и нивните дефиниции(*)............. 35/54

835. Правилник за методите за утврдува-
ње на вкупната содржина на вода во 
лабораторија (хемиски тест)(*)............ 35/55

836. Правилник за дополнително иденти-
фикување на месото од живина наме-
нето за пазар во однос на начинот на 
ладење и начинот на одгледување, оз-
наките и нивната употреба(*).............. 35/61

837. Правилник за критериумите за одре-
дување на квалитетот на месото од 
живина во однос на конформацијата 
на трупот, изгледот, оштетувањата, 
бојата и други визуелни карактери-
стики и начинот на класификација(*). 35/63

838. Правилник за методот за апсорпција
на вода во кланични капацитети и ме-
тодот за утврдување на просечната
загуба на вода при одмрзнувањето(*). 35/63

839. Правилник за начинот на означува-
ње на јајцата наменети за пазар и јај-
цата наменети за инкубација, ознаки-
те и употребата на ознаките(*)............ 35/68

971. Правилник за формата, содржината 
и начинот на поднесување на прија-
вите за количините на вино произве-
дени од тековната винска година и од 
претходните вински години................. 39/11

972. Правилник за формата, содржината 
и начинот на поднесување на прија-
вите за количините на купено и про-
дадено грозје од последната берба...... 39/13

973. Правилник за формата, содржината 
и начинот на поднесување на прија-
вите за количините произведени од 
последната берба на грозје................... 39/15

974. Правилник за формата, содржината 
и начинот на поднесување на прија-
вите за количините на увезена шира и 
вино........................................................ 39/17

989. Правилник за поблиските услови  за 
увоз, формата, содржината и начинот 
на водење на регистарот на увозници 
на ѓубриња............................................. 41/5

1199. Правилник за постапката и рокот за 
воведување во владение и формата и 
содржината на образецот на записни-
кот........................................................... 44/81
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1256. 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....................... 45/21

1257. Правилник за поблиските критериу-
ми за определување на руралните 
средини и категории на рурални заед-
ници(*)..................................................... 45/29

1334. Правилник за означување на геог-
рафските области погодни за произ-
водство на вина со географски назив.. 48/20

1349. Правилник за форма, содржина, пот-
ребна документација и начин на воде-
ње на единствениот регистар на зем-
јоделски стопанства.............................. 49/5

1451. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на евиденцијата 
на применетите енолошки средства и 
постапки................................................. 52/41

1568. Правилник за определување на реп-
резентативни пазари на земјоделски 
производи и видот, обемот, роковите 
и субјектите кои ги доставуваат пода-
тоците..................................................... 59/69

1632. Правилник за научни и технички ка-
пацитети за експериментални, науч-
ноистражувачки, селекциони или раз-
војни работи(*)................................ 61/8

1687. Правилник за поблиските услови за 
признавање на организациите на од-
гледувачи по одделни видови доби-
ток(*)...................................................... 64/9

1688. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на евиденцијата 
на произведено и продадено млеко..... 64/9

1718. Риболовна основа за риболовна вода
„Слив на Црн Дрим“ за период 2011 –
2016......................................................... 66/3

1719. Риболовна основа за риболовната 
вода „Слив на Река Треска” за период 
2011 – 2016............................................. 66/37

1720. Риболовна основа за риболовна вода 
„Слив на Струмица” за период 2011 –
2016 година............................................ 66/76

1721. Риболовна основа за риболовна вода
„Слив на Црна Река”за период 2011 –
2016......................................................... 66/107

1722. Риболовна основа за риболовна вода
„Слив на Пчиња” за период  2011 –
2016 година............................................ 66/151

1723. Риболовна основа за „Слив на Вар-
дар – Долно течение“ за период 2011 
– 2011..................................................... 66/186

1724. Риболовна основа за „Слив на Вар-
дар - Средно течение” за период 2011 
– 2016..................................................... 66/232

1725. Риболовна основа за „Слив на Вар-
дар - Горно течение” за период 2011 –
2016....................................................... 66/288

1726. Риболовна основа за риболовна вода
„Слив на Река Брегалница” за период
2011 – 2016............................................. 66/322

1727. Риболовна основа за риболовна вода
„Слив на Преспанско Езеро“за пери-
од 2011 – 2016....................................... 66/365

1728. Риболовна основа за риболовна вода
„Слив на Охридско Езеро” за период
2011 – 2016............................................. 66/381

1729. Правилник за висината на трошоци-
те за доделување на селекционерско-
то право и за висината на надоместо-
кот за одржување на селекционерско-
то право.................................................. 66/407

1730. Правилник за формата, содржината
на обрасците за евиденција и архиви-
рање на податоците за информатив-
ниот систем и за податоците кој пре-
работувачот ги доставува до произво-
дителот на сурово млеко, како и на-
чинот на нивно пополнување и доста-
вување………………………………… 66/407

1738. Правилник за начинот на собирање 
на податоци и водењето на евиденци-
ја за контролата на квалитетот на 
производството на секоја шаржа на 
ѓубрињата пред да се пласираат на 
пазарот (*)............................................. 67/2

1739. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на евиденцијата 
на производи од пчели.......................... 67/2

1740. Правилник за начинот на земање 
примероци и методите за анализа и 
суперанализа на производи од пчели.. 67/4

1762. Правилник за правилата за добра 
земјоделска пракса за употреба на ѓу-
брињата (*)............................................. 68/64

1763. Правилник за стандардите и начи-
нот на одредување на квалитетот и 
начинот на пакување и означување на 
производите од пчели по однос на 
квалитетот (*)........................................ 68/65

1774. Правилник за поблиските дополни-
телни услови за поддршката од мер-
ките за рурален развој, прифатливите 
трошоци и висината на поддршката 
за прифатливите трошоци по корис-
ник за поединечна мерка (*)................ 69/3

1775. Правилник за видот на податоците, 
формата, содржината и начинот на 
водење на евиденцијата на доделена-
та државна помош во земјоделството 
и руралниот развој................................ 69/8

1812. Правилник за содржина и форма на 
елаборатот за производство и означу-
вање на вино со географски назив....... 71/10
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1813. Правилник за содржината и формата
на регистарот на вина со заштитен ге-
ографски назив и на корисници на ге-
ографскиот назив, образецот на бара-
њето, постапката за упис како и пот-
ребната документација......................... 71/10

1814. Правилник за содржина и форма на 
придружниот документ за извоз на 
вино......................................................... 71/14

1815. Список на автохтони земјоделски
растенија и автохтони раси на доби-
ток........................................................... 71/17

1833. Правилник за видовите на микроби-
олошки ѓубриња, постапката и доку-
ментите за класифицирање на новото 
микробиолошко ѓубре во одреден 
вид, начинот на означување и иден-
тификација, содржината на микроор-
ганизми, минимални и максимални 
количества на микроорганизми и 
примеси (*)............................................ 73/27

1834. Правилник за начинот на преглед 
на пратката ѓубриња и документа-
цијата по пристигнување на грани-
чен премин и по потреба земање 
примероци, методите за земање на 
примероци, испитувањето, коли-
чеството на примероците и постап-
ката за доставување на примероци-
те до лабораторија (*) 73/28

1835. Правилник за начинот на утврду-
вање на исполнетоста на условите 
за помош де минимис  која се доде-
лува на семејни земјоделски сто-
панства (*)………………………….. 73/28

1836. Наредба за задолжително известува-
ње за задржана пратка или  штетен 
организам од трети земји и кои прет-
ставуваат непосредна фитосанитарна 
опасност  (*)........................................... 73/30

1934. Правилник за видовите на органски 
ѓубриња, постапката и документите 
за класификација на ново органско 
ѓубре во одреден вид, означувањето и 
идентификацијата, содржината на 
макроелементи, секундарни макрое-
лементи, минималните и максимал-
ните количества на хранливи елемен-
ти и примеси(*)..................................... 78/4

2013. Листа на одобрени енолошки средс-
тва и постапки кои се употребуваат 
во производство на вино(*).................. 81/43

2068. Правилник за трговија со материјал 
за размножување и саден материјал 
од овошни растенија наменет за про-
изводство на овошје(*)......................... 84/118

2174. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
барањето за утврдување на правен 
статус на бесправен објект................... 89/2

2175. Правилник за формата и содржината 
на зоотехничките документи, како и 
начинот на пополнување на обрасци-
те за издавање на зоотехничките до-
кументи(*).............................................. 89/4

2176. Список на рурални средини и рурал-
ни заедници во Република Македони-
ја............................................................. 89/19

2181. Правилник за начинот на пренос на 
одобрението за ставање во промет на 
ветеринарно-медицински препарат, 
содржината на документација и дру-
гите потребни податоци за пренос на 
одобрението(*)...................................... 90/2

2182. Правилник за формата и содржината 
на обрасците за поднесување на ме-
сечни и годишни извештаи за откупе-
ни, продадени и складирани количи-
ни за свежо овошје и зеленчук по ви-
дови, сорти и класи како и нивно по-
текло....................................................... 90/4

2195. Правилник за минимални стандарди 
за квалитет на овошје и зеленчук на-
менети за преработка  и специфични 
пазарни стандарди за квалитет на све-
жо овошје и зеленчук наменети за 
консумација(*)....................................... 91/11

2232. Правилник за формата и содржината 
на ознаката и придружниот документ
за квалитетот на житата и оризот........ 93/4

2233. Правилник за формата и содржината 
на годишниот  извештај за начинот на 
користење на земјоделско земјиште и 
исполнување на обврските од догово-
рот за закуп на земјоделско земјиште 
во државна сопственост и на извеш-
тајот за реализација на бизнис планот 93/6

2234. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на образецот на барањето 
за размена на земјоделско земјиште и 
потребната документација................... 93/9

2235. Правилник за постапката за издава-
ње на согласност за градење на по-
мошни објекти, оранжерија или об-
јект за примарна обработка на земјо-
делски производи на земјоделско 
земјиште, образецот на барањето и 
потребната документација…………... 93/9

2272. Правилник за начинот на земање 
примероци и методите за анализа и 
суперанализа на жита и ориз………… 94/12

2273. Правилник за постапката за времена 
пренамена на земјоделското земјиш-
те, формата и содржината на образе-
цот на барањето и потребната доку-
ментација……………………………… 94/19

2274. Правилник за формата и содржината 
на образецот на записникот за отвара-
ње на понудите и извештајот за  евал-
уација на понудите............................... 94/21
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2275. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата како и 
начинот на водење на евиденцијата за 
спроведена едукација………………… 94/28

2276. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за склучу-
вање на нов договор за закуп под
истите услови како во основниот до-
говор и потребната документација….. 94/31

2277. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за пренесу-
вање  на корисничко право со  склу-
чување на договор со непосредна 
спогодба и потребната документација 94/33

2278. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за стекна-
тото право на плодоуживање кое со
договор се трансформира во право на 
закуп и потребната документација….. 94/35

2279. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за правото 
на закуп на земјоделско земјиште во 
државна сопственост од јавните науч-
ни и државно образовни  институции 
од областа  на земјоделството  и  пот-
ребната документација………………. 94/37

2321. Правилник за мерки преземени од 
сопственикот за спречување на шире-
њето на штетни организми и нивно 
сузбивање…………………………… 96/2

2322. Правилник за постапката за регист-
рација на објекти и оператори со хра-
на за животни и формата и содржина-
та и начинот на водење на регистрите
за објекти и оператори со храна за 
животни…………................................. 96/3

2323. Правилник за начинот на пакување
на житата и оризот што се ставаат во 
промет.................................................... 96/10

2324. Правилник за барања за квалитетот 
на суровото млеко, стандардите за 
квалитет на конзумното млеко, млеч-
ните производи и употребата на нив-
ните називи, квалитетот и активноста 
на стартер културите, сирилата и дру-
ги специфични материи и начинот на 
нивна употреба,  начинот на допол-
нително означување на млекото и 
млечните производи како и дозволе-
ното отстапување на тежината во од-
нос на декларираната(*)……………... 96/10

2333. Правилник за начинот и методите за 
вршење на контрола на квалитетот на 
свежо овошје и зеленчук (*)................. 98/2

2367. Правилник за формата и содржината 
на спецификацијата на производот за 
добивање ознака за гарантиран тра-
диционален специјалитет  (*).............. 99/15

2368. Правилник за формата и содржината 
на единствениот документ од барање-
то за регистрација на ознака за потек-
ло или географска ознака (*)................ 99/17

2369. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на регистарот на 
корисници на ознака за потекло, геог-
рафска ознака и ознака за гарантиран 
традиционален специјалитет (*).......... 99/19

2412. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање
на одобрение за ставање во промет на 
ветеринарно-медицински препарат, 
како и општите и посебните услови
кои треба да ги исполни ветеринарно-
медицинскиот препарат за ставање во 
промет (*)............................................... 101/10

2413. Правилник за поблиските услови и 
начинот за складирање и чување на 
житата и оризот и нивниот транспорт 101/82

2414. Правилник за формата и содржината 
на обрасците за поднесување на ме-
сечни извештаи и годишен извештај
за складираните жита и ориз................ 101/83

2415. Правилник за формата и содржината 
на регистарот на овластените верифи-
кациски тела........................................... 101/86

2482. Правилник за минималните услови 
за квалитет, својства и класирање на 
житата и оризот (*)............................... 104/2

2545. Правилник за видовите на биости-
мулатори, постапката и документите 
за класификација на новиот биости-
мулатор во одреден вид, начинот на 
означување и идентификација, содр-
жината на физиолошки активните 
компоненти и хранливи елементи, 
минимални и максимални количества 
на физиолошки активните компонен-
ти и хранливи елементи и примеси во 
биостимулаторите (*)........................... 106/65

2546. Правилник за формата, содржината 
и начинот на употреба на податоците 
на етикетата на производите од грозје 
и вино (*)................................................ 106/66

2564. Правилник за количествата на се-
менски и саден материјал од видови 
на земјоделски растенија во ориги-
нално пакување кои можат да се уве-
зуваат за лична употреба...................... 107/237

2565. Правилник за видот, рокот и начи-
нот на доставување и собирање на
податоците за потребите за анализи 
на земјоделското производство, стру-
ктурата на земјоделските стопанства 
и други податоци од областа на зем-
јоделството и руралниот развој........... 107/237

2566. Методологија за собирање и обрабо-
тка на податоците за земјоделското 
производство, структурата на земјо-
делските стопанства и други подато-
ци од областа на земјоделството и ру-
ралниот развој........................................ 107/238
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2584. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 109/2

2585. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 109/6

2586. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 109/9

2587. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 109/12

2588. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 109/15

2589. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 109/18

2590. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 109/21

2591. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 109/24

2592. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 109/27

2593. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 109/30

2594. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 109/33

2595. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 109/36

2596. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 109/39

2597. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водењето на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 109/42

2619. Правилник за формата и содржината 
на матичната книга како и критериу-
мите кои треба да ги исполнува прип-
лодниот добиток за воведување во 
матичната книга(*)................................ 111/42

2661. Наредба за спроведување на меѓуна-
родниот стандард за издавање на фи-
тосанитарен сертификат за извоз бр. 7 113/25

2662. Наредба за спроведување на меѓуна-
родниот стандард за насоки за фито-
санитарен сертификат бр.12................. 113/28

2663. Наредба за спроведување на меѓуна-
родниот стандард за насоки при прег-
лед бр. 23................................................ 113/33

2664. Правилник за изменување на Прави-
лникот за означување на географски-
те области погодни за производство 
на вина со географски назив................ 113/37

2665. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот за пријавување 
во регистарот на производители на 
вино како и формата, содржината и 
начинот  на водење на регистарот....... 113/46

2676. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за техничко-технолошките 
услови и постапката за одобрување 
на карантинот, техничко-техноло-
шките услови кои треба да ги испол-
нува карантинот, како и времетрае-
њето на карантинот, за објектите за 
изолација и времетраење на истата за 
различни животински видови и кате-
гории, времетраењето за набљудува-
ње и за испитувањата кои треба да 
бидат направени.................................... 114/4

2682. Правилник за начинот на  спроведу-
вање на мерките за привремена или 
трајна забрана на производство и пла-
сирање на ѓубрето на пазар во завис-
ност од проценката на ризикот oд 
ѓубрето за здравјето на луѓето, жи-
вотните, растенијата и животната 
средина (*)............................................. 115/3

2683. Правилник за начинот на контрола 
на условите на пласирање на ѓубри-
њата на пазар на големо и мало и на 
контрола на квалитетот на ѓубриња, 
методите за земање на примероци и 
испитување, количеството на приме-
роците и постапката (*)........................ 115/4

2690. Правилник за постапката за барање
на суперанализа (*).............................. 116/3
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2691. Правилник за трговија со материјал 
за вегетативно размножување на ви-
новата лоза (*)....................................... 116/3

2707. Правилник за формата и содржината 
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на барањето заради  неиздавање на 
дозвола за давање јавни услуги од об-
ласта на здравјето на растенијата од-
носно заради недонесување на реше-
ние за одбивање на барањето за  изда-
вање на дозвола за давање јавни услу-
ги од областа на здравјето на расте-
нијата.................................................... 182/54

4109. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради  недонесување на 
решение за упис во регистарот на 
производители на ѓубриња и решение 
за евидентирање на ново ѓубре во ли-
стата на ѓубриња односно заради не-
донесување на решение за одбивање 
на барањето за упис во регистарот на 
производители на ѓубриња и на бара-
њето за донесување на решение за 
евидентирање на ново ѓубре во листа-
та на ѓубриња........................................ 182/56

4110. Правилник за формата и содржината 
на барањето за упис во регистарот на 
правни лица за пласирање на пазар за 
ѓубриња на големо............................... 182/59

4111. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради  недонесување на 
решение за упис во регистарот на 
правни лица за пласирање на пазар за 
ѓубриња на големо односно заради 
недонесување на решение за одбива-
ње на барањето за упис во регистарот 
на правни лица за пласирање на пазар 
за ѓубриња на големо............................ 182/60

4112. Правилник за формата и содржината 
на барањето за упис во регистарот на 
правни лица за пласирање на пазар за 
ѓубриња на мало................................... 182/61

4113. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради  недонесување на 
решение за упис во регистарот на 
правни лица за пласирање на пазар за 
ѓубриња на мало односно заради не-
донесување на решение за одбивање 
на барањето за упис во регистарот на 
правни лица за пласирање на пазар за 
ѓубриња на мало................................... 182/62

4114. Правилник за формата и содржината
на барањето за евидентирање на ѓу-
бриња кои се увезуваат....................... 182/63

4115. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение за евидентирање на ѓубриња 
кои се увезуваат односно заради не-
донесување на решение за одбивање 
на барањето за евидентирање на ѓу-
бриња кои се увезуваат ....................... 182/64

4116. Правилник за формата и содржината 
на барањето за упис во регистарот на 
увозници на ѓубриња............................ 182/65

4117. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение за упис во регистарот на 
увозници на ѓубриња односно заради 
недонесување на решение за одбива-
ње на барањето за упис во регистарот 
на увозници на ѓубриња....................... 182/66

4118. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради  неиздавање на 
овластување за издавање на пасоши 
за растенија односно заради недоне-
сување на решение за одбивање на 
барањето за  издавање на овластува-
ње за издавање на  пасоши за расте-
нија......................................................... 182/67

4129. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
уверение за признат основен матери-
јал односно заради недонесување на 
решение за одбивање на барањето за 
издавање  на уверение за признат ос-
новен материјал..................................... 184/3

4130. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради  неиздавање на 
решение за упис во Регистарот на 
производители и трговци на репроду-
ктивен материјал од шумски видови 
дрвја односно заради недонесување 
на решение за одбивање на барањето 
за издавање на решение за упис во 
Регистарот на производители и тргов-
ци на репродуктивен материјал од 
шумски видови дрвја............................ 184/5
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4131. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
уверение за потекло на репродуктив-
ниот материјал односно заради недо-
несување на решение за одбивање на 
барањето за издавање на уверение за 
потекло на репродуктивниот  матери-
јал........................................................... 184/7

4132. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
согласност на производител на репро-
дуктивен материјал да произведува 
репродуктивен материјал за странски 
купец односно заради недонесување 
на решение за одбивање на барањето 
за издавање на согласност на произ-
водител на репродуктивен материјал 
да произведува репродуктивен мате-
ријал за странски купец........................ 184/9

4133. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради  неиздавање на 
уверение за квалитет на саден мате-
ријал односно заради недонесување 
на решение за одбивање на барањето 
за издавање на уверение за квалитет 
на саден материјал................................ 184/11

4134. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради  неиздавање на 
уверение за квалитет на семето или 
квалитет на делови од растението од-
носно заради недонесување на реше-
ние за одбивање на барањето за изда-
вање на уверение за квалитет на се-
мето или квалитет на делови од ра-
стението................................................. 184/13

4135. Правилник за формата и содржина-
та на барањето заради  неиздавање на 
решение за регистрирање за промет 
со репродуктивен материјал во реги-
старот на производители и трговци 
односно заради недонесување на ре-
шение за одбивање на барањето за из-
давање на решение за регистрирање 
за промет со репродуктивен матери-
јал во Регистарот на производители и 
трговци................................................... 184/15

  
 МИНИСТЕРСТВО                

ЗА ЗДРАВСТВО 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
190. Правилник за формата и содржината 

на поканата за едукација и начинот 
на спроведување на едукацијата.......... 8/14

207. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација и начинот
на спроведување на едукацијата.......... 9/50

228. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на хирургија на катаракта................ 10/25

229. Правилник за критериумите за де-
финирање на случаи на заразни боле-
сти........................................................... 10/39

630. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на третманот и контролата на дија-
бетес тип 2.............................................. 25/3

777. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за поблиските просторни 
услови, опремата и кадрите за осно-
вање и работење на здравствените 
установи................................................. 32/11

807. Упатство за начинот на вршење на 
стоматолошката дејност од областа 
на оралната медицина и патологија… 34/3

808. Упатство за начинот на вршење на 
стоматолошката дејност од областа 
на пародонтологијата………………… 34/35

809. Упатство за начинот на вршење на 
стоматолошката дејност од областа 
на оралната хирургија……………….. 34/46

810. Упатство за начинот на вршење на 
стоматолошката дејност од областа 
на ортодонцијата…………………….. 34/67

811. Упатство за начинот на вршење на 
стоматолошката дејност од областа 
на детската и превентивна стоматоло-
гија.......................................................... 34/81

812. Упатство за начинот на вршење на 
стоматолошката дејност од областа 
на денталната трауматологија………. 34/98

813. Упатство за начинот на вршење на 
стоматолошката дејност од областа 
на ендодонцијата во стоматологијата. 34/106

814. Упатство за начинот на вршење на 
стоматолошката дејност од областа 
на протетиката………………………... 34/112

1535. Листа на забрани и ограничувања за 
употреба на хемикалии......................... 57/2

1633. Правилник за специјализациите и 
субспецијализациите на здравствени-
те работници и здравствените сора-
ботници со високо образование........... 61/16

1659. Правилник за варијации на одобре-
нието за ставање на лек во промет
или на прифатената документација на 
лек што има добиено одобрение за 
ставање во промет(*)............................ 62/10

1856. Правилник за методите за утврдува-
ње на биоразградливоста на повр-
шинско активните супстанции во де-
тергентите, како и референтните ме-
тоди за испитување и анализа на де-
тергентите(*)......................................... 74/17

1993. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за донесу-
вање на решение за увоз на лекови..... 80/32

2027. Правилник за случаите во кои се 
спроведува PIC постапката и содржи-
ната на барањето за спроведување на 
PIC постапката(*).................................. 82/42
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2028. Правилник за случаите во кои се
спроведува постапка на претходно 
известување, случаите во кои не е по-
требно натамошно спроведување на 
постапка на претходно известување, 
содржината на известувањата за из-
воз и документите кои се доставуваат 
заради спроведување на постапката 
на претходно известување(*)............... 82/52

2029. Правилник за начинот на кој се вр-
ши процената на безбедноста на хе-
микалијата и содржината на извешта-
јот на безбедноста на хемикалијата(*) 82/66

2030. Список на опасни хемикалии и про-
изводи чиј извоз е забранет(*)............. 82/73

2031. Список на земјите - членки на Ротер-
дамската конвенција кои бараат ин-
формации за транзит на хемикалии и 
содржина на тие информации.............. 82/75

2069. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение за издавање на одобрение за 
ставање во промет на биоцидниот 
производ, односно за обнова на одоб-
рението................................................... 84/154

2070. Правилник за висината на средства-
та за реализација на активностите и 
надоместоците што се плаќаат во по-
стапките што се водат согласно Зако-
нот за хемикалии.................................. 84/156

2071. Правилник за податоците за содр-
жината на детергентите кои треба да 
бидат наведени на пакувањето, како и 
општите и посебните   правила на  оз-
начувањето  на пакувањето на детер-
гентите(*)............................................... 84/157

2072. Правилник за листата на податоци 
за содржината на детергентите(*)....... 84/160

2196. Правилник за формата и содржината 
на барањето за донесување решение 
за дозвола за почнување со работа на 
здравствена установа и за формата и 
содржината на барањето за донесува-
ње решение заради неиздадено реше-
ние, односно заради недонесување 
решение за одбивање на барањето за 
издавање решение за дозвола за поч-
нување со работа на здравствена 
установа................................................. 91/91

2620. Правилник за формата и содржината 
на барањето за донесување на реше-
ние за издавање  на одобрение за вр-
шење на промет со прекурзори, од-
носно за обнова на одобрението.......... 111/66

2684. Правилник за формата и содржината 
на известувањето  заради недонесува-
ње  на  решение по поднесена жалба.. 115/5

2858. Правилник за методите за испитува-
ње на хемикалиите (*).......................... 127/1

3037. Правилник за формата и содржината 
на барањето за давање согласност 
или мислење во постапка за издавање 
на одобрение за градба за изградба на 
градба од примарна, секундарна или 
терцијална здравствена заштита и 
формата и содржината на барањето за 
донесување на решение за давање 
согласност или мислење во постапка 
за издавање на одобрение за градба за 
изградба на градба од примарна, се-
кундарна или терцијална здравствена 
заштита................................................... 137/11

3038. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденција за спро-
ведената едукација................................ 137/14

3039. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденција за спро-
ведената едукација................................ 137/17

3040. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденција за спро-
ведената едукација................................ 137/20

3041. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденција за спро-
ведената едукација................................ 137/23

3042. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденција за спро-
ведената едукација................................ 137/26

3043. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденција за спро-
ведената едукација................................ 137/29

3279. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение по барањето за добивање 
одобрение за производство на леко-
ви............................................................ 150/12

3280. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение по барањето за добивање 
одобрение за промет на големо со ле-
кови......................................................... 150/13

3408. Правилник за утврдување на пре-
вентивните мерки за безбедно чување 
и складирање на особено опасните 
хемикалии............................................. 156/9

3409. Правилник за начинот на водењето 
на евиденцијата  за прометот со осо-
бени опасни хемикалии........................ 156/10
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3410. Правилник за образецот на барање-
то за вршење на дејност промет со 
особено опасни хемикалии, образецот 
на барањето за издавање дозвола за 
употреба на особено опасни хемика-
лии, образецот на дозволата за врше-
ње на дејност промет со особено 
опасни хемикалии и образецот на 
дозволата за употреба на особено 
опасни хемикалии................................. 156/13

3411. Листа на високоризични супстанции 
(кои предизвикуваат загриженост)...... 156/21

3627. Правилник за надоместоците што се
плаќаат во постапките што се водат 
согласно Законот за лековите и меди-
цинските помагала............................... 166/10

3727. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на лекувањето со дијализа............... 169/19

3924. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение за издавање дозвола за увоз,
извоз и транзит на токсични хемика-
лии и нивните прекурзори за целите 
кои не се забранети............................... 176/62

3925. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение за издавање дозвола за про-
изводство на токсични хемикалии и 
нивни прекурзори, како и работа со 
капацитети за хемиско производство 
за целите кои не се забранети............. 176/64

3926. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за издавање 
дозвола за производство на токсични-
те хемикалии и на нивните прекурзо-
ри, како и работата со капацитети за 
хемиско производство за целите кои 
не се забранети...................................... 176/66

3927. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за издавање 
дозвола за увоз, извоз и транзит на 
токсични хемикалии и нивните пре-
курзори за целите кои не се забранети 176/68

4049 Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
одобрение за увоз или извоз на ткива, 
односно недонесување на решение за 
одбивање на барањето за издавање на 
одобрение за увоз или извоз на ткива. 181/8

  
 МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
173. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот и 
постапката за еквиваленција и приз-
навање на странските високообразов-
ни квалификации и потребната доку-
ментација……………………………… 7/131

631. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за постапка-
та и поблиските критериуми за софи-
нансирање на издавачката дејност...... 25/19

632. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за постапка-
та и поблиските критериуми за фи-
нансирање и надзор на годишните
програми за научно-истражувачката
дејност на субјектите на научно-
истражувачката дејност........................ 25/19

649. 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................. 26/6

650. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на водењето, формата и содржината 
на педагошката евиденција и доку-
ментација во средните училишта........ 26/9

815. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за 
финансирање на научно-истражувач-
ки проекти односно програми………. 34/130

1350. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за 
прием на учениците во јавните уче-
нички домови......................................... 49/6

1351. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за 
прием на студентите во државните 
студентски домови................................ 49/6

1514. Календар за изменување на Календа-
рот за организација на учебната 
2010/2011 година во јавните средни 
училишта................................................ 54/71

1569. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на евиденција за 
спроведената едукација........................ 59/72

1570. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на евиденција за 
спроведената едукација........................ 59/75

1571. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на евиденција за 
спроведената едукација........................ 59/78

1572. Правилник за престанок на важење 
на Правилникот за начинот и постап-
ката за еквиваленција и признавање 
на странските високообразовни ква-
лификации и потребната документа-
ција.......................................................... 59/81

1741. Правилник за формата и начинот на 
водењето (во материјална и електрон-
ска форма) и содржина на матичната
книга на запишани студенти и глав-
ната книга на дипломирани студенти. 67/11
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1785. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за донесу-
вање на решение за нострификација, 
односно еквиваленција на свидетелс-
твото стекнато во странство................. 70/6

1786. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за донесу-
вање на решение за верификација на 
средно училиште и формата и содр-
жината на образецот на барањето за 
донесување на решение за нострифи-
кација, односно еквиваленција на 
свидетелство стекнато во странство.... 70/8

 1787. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за донесу-
вање на решение за акредитација на 
проект за основање на приватна висо-
кообразовна установа, формата и со-
држината на образецот на барањето 
за донесување на решение за почеток 
со работа на високообразовна устано-
ва, како и формата и содржината на 
образецот на барањето за донесување 
на решение за еквиваленција и приз-
навање на странска високообразовна 
квалификација....................................... 70/11

1788. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за донесу-
вање на решение за верификација на 
установа за образование на возрасни-
те............................................................. 70/15

1789. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за одлучу-
вање по жалба........................................ 70/16

1837. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за програма-
та за подготвување и полагање испит 
за директор на основно училиште, на-
чинот на спроведување на испитот, 
како и  формата и содржината на уве-
рението за положен испит за дире-
ктор на основно училиште.................. 73/33

1838. Правилник за изменување и допол-
нување на правилникот за Програма-
та за подготвување и полагање испит 
за директори, начинот на спроведува-
ње на испитот, како и  формата и со-
држината на уверението за положен 
испит за директор на јавно средно 
училиште................................................ 73/39

2598. Календар за организација на учебна-
та 2011/2012 година во основните 
училишта................................................ 109/45

2599. Календар за организација на учебна-
та 2011/2012 година во јавните сред-
ни училишта........................................... 109/45

3628. Правилник за изменување и допол-
нување на правилникот за начинот и 
постапката за финансирање, создава-
ње и усовршување на научно-истра-
жувачките кадри.................................... 166/12

4050. Правилник за формата и содржината 
на барањето за недонесување на од-
лука за избор на најдобар ракопис за 
учебник, односно недонесување ре-
шение за одбивање на барањето за из-
бор на најдобар ракопис за учебник.... 181/10

4051. Правилник за формата и содржината 
на барањето за недонесување на ре-
шение за верификација на ученички 
дом, односно недонесување на реше-
ние за одбивање на барањето за вери-
фикација на ученички дом................... 181/12

  
 МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА         
ПОЛИТИКА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

7. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита……………………….. 1/4

8. Решение за впишување на здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита……………………….. 1/4

9. Решение за впишување на Здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 1/5

81. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец декември 2010 
година.....................................................

4/23

91. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец декември
2010 година............................................ 5/160

251. Правилник за поблиските критериу-
ми и начинот на избор на посвоител
по електронски пат................................ 12/8

460. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за организацијата, составот
и начинот на работа на комисијата за 
ревизија на наод, оцена и мислење за 
утврдување на инвалидност, односно
неспособност за работа......................... 19/30

465. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец јануари 2011 го-
дина........................................................ 19/59

498. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец јануари
2011 година............................................ 20/32

713. Решение за впишување на Здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 29/6

714. Решение за впишување на Здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 29/6

715. Решение за впишување на Здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 29/6



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2011 Страна 111 
 

716. Решение за впишување на Здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита..................................... 29/6

717. Решение за впишување на Здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита...................................... 29/7

723. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец февруари 2011 
година..................................................... 29/28

744. Правилник за начинот и висината на 
трошоците за склучување на брак
надвор од службените простории на 
Управата за водење на матичните 
книги....................................................... 31/5

778. Правилник за утврдување на работ-
ните места на кои стажот на осигуру-
вање се смета со зголемено траење..... 32/11

779. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за формата, содржината и 
начинот на водење на Регистарот на 
можни посвоеници................................ 32/31

780. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за формата, содржината и 
начинот на водење на Регистарот на 
можни посвоители................................. 32/31

781. Правилник за водење на евиденција 
на посвоените лица и за определува-
ње на документи за посвојувањето..... 32/31

787. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец февруари
2011 година............................................ 32/52

1335. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Завод за згрижување, 
воспитување и образование на деца и 
младинци „Ранка Милановиќ” Скопје 48/29

1339. Објава за просечна месечна плата по 
работник за месец март 2011 година... 48/51

1565. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец март 2011 
година..................................................... 58/108

1573. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на остварување и користење на пра-
вото на социјална парична помош….. 59/81

1574. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на остварување на правото на посто-
јана парична помош.............................. 59/81

1603. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Завод за рехабилита-
ција на деца и младинци-Скопје.......... 60/31

1771. Објава за стапката на трошоците на 
живот за месец април 2011 година...... 68/79

1772. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец април 2011 го-
дина......................................................... 68/79

1790. Решение за давање согласност на
статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Крива Палан-
ка............................................................. 70/17

1816. Решение за давање согласност на 
статутарна одлука за изменување и 
дополнување на статутот на ЈУ Меѓу-
општински центар за социјална рабо-
та Велес.......................................... 71/31

1857. Решение за давање согласност на 
Статутарна одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈУ Ме-
ѓуопштински центар за социјална ра-
бота Свети Николе............................ 74/44

1928. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец мај 2011 годи-
на............................................................. 77/23

2040. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец мај 2011 го-
дина..................................................... 82/92

2183. Решение  за впишување на здруже-
нието на граѓани во Регистарот на 
Здруженија на граѓани од областа на 
социјалната заштита............................. 90/9

2188. Објава за просечна месечна плата по 
работник за месец јуни 2011 годи-
на............................................................ 90/11

2197. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
содржината и начинот на водење на 
евиденција за спроведената едукација 91/94

2236. Решение за давање согласност на 
Статутарна Одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈУ Ме-
ѓуопштински Центар за социјална ра-
бота Битола............................................ 93/11

2298. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за донесу-
вање на Решение од министерот за 
труд и социјална политика................... 95/36

2299. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за донесу-
вање на Решение од директорот на 
Центарот за социјална работа.............. 95/38

2317. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец јуни 2011 
година..................................................... 95/96

2335. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ за згрижување деца со 
воспитно - социјални проблеми
Скопје..................................................... 98/7

2371. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за недонесување на 
решение по  жалба................................. 99/22

2372. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за донесу-
вање на решение од Агенцијата  за 
вработување на Република Македо-
нија – Центар за вработување.............. 99/24

2669. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец јули 2011 годи-
на............................................................. 113/47

2670. Објава за стапката на трошоците за 
живот и платите за месец јули 2001 
година..................................................... 113/48
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2685. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за недоне-
сување на решение за остварување на 
право од пензиското и инвалидското 
осигурување, односно на решение за 
одбивање на барањето за остварува-
ње на право од пензиското  и  инва-
лидското  осигурување......................... 115/7

2686. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за недоне-
сување на решение за податоците 
утврдени во матичната евиденција, 
односно на решение за  одбивање на 
барањето за податоците утврдени во 
матичната евиденција........................... 115/9

2715. Правилник за минималните барања
за безбедност и здравје при работа на 
бремени работнички, работнички кои 
неодамна се породиле или дојат(*) 119/24

2767. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец август 2011 го-
дина.................................................... 122/78

2775. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на остварување 
и користење на правото на  социјална 
парична помош...................................... 123/22

2776. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на остварување 
на правото на постојана парична по-
мош..................................................... 123/22

2808. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец август 2011 
година..................................................... 125/7

3067. Правилник за  дополнување на Пра-
вилникот за начинот на остварување
и користење на правото на социјална
парична помош...................................... 139/5

3074. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец септември 2011 
година..................................................... 139/59

3108. Објава за стапката на трошоците на 
живот за месец септември 2011 годи-
на............................................................. 141/152

3138. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Специјален завод Де-
мир Капија............................................. 144/5

3265. Решение за давање согласност на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Кавадарци..... 149/33

3387. Правилник за формата и содржината 
на барањето за донесување  на реше-
ние од  директорот на центарот за со-
цијална работа....................................... 155/4

3388. Правилник за формата и содржината 
на барањето за донесување на реше-
ние од министерот за труд и социјал-
на политика............................................ 155/6

3394. Објава за просечна месечна плата по 
работник за месец октомври 2011 го-
дина......................................................... 155/10

3423. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење  на  евиденцијатa   за
спроведената едукација........................ 157/5

3424. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденцијата за 
спроведената едукација........................ 157/8

3425. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденцијата за 
спроведената едукација....................... 157/11

3484. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец октомври
2011 година............................................ 158/144

3571. Правилник за минималните барања 
за безбедност и здравје при работа на 
вработени во индустријата за вадење 
на минерали со бушење*...................... 163/2

3644. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето заради не-
издавање на лиценцата за вршење на 
привремени вработувања односно не-
донесување на решение за одбивање 
на барањето за издавање на лиценца-
та за вршење на привремени вработу-
вања........................................................ 167/7

3662. Објава за просечна месечна плата по 
работник за месец ноември 2011 го-
дина…………………………………. 167/103

3800. Правилник за начинот на водење и 
содржина на евиденцијата за корис-
ниците на правата од социјална заш-
тита и документацијата за стручната 
работа..................................................... 171/24

3823. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец ноември
2011 година............................................ 173/128

3838. Решение за давање согласност на 
Статутарна одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈУ Завод
за згрижување, воспитување и обра-
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Милановиќ“ Скопје.............................. 175/19

4033. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за донесу-
вање на решение од директорот на 
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лика Македонија.................................... 179/21

4161. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденција за спро-
ведување на едукацијата....................... 185/67

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1709. Решение за давање дозвола за коле-
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 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2011 Страна 113 
 

1791. Правилник за критериумите за фи-
нансирање на програмите односно 
проектите по одделни дејности во 
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2105. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барање за почеток со 
работа на музеј и за формата и содр-
жината на образецот на барање за до-
несување на решение за исполнување 
на посебните услови за почеток со ра-
бота на музејот...................................... 86/17

2106. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барање за почеток со 
работа на библиотека и за формата и 
содржината на образецот на барање 
за донесување на решение за испол-
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на  посебните услови за работа............ 86/26
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на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и за на-
чинот на водење евиденција  за спро-
ведената едукација…………………… 93/11

2483. Правилник за формата и содржината 
на барањето за донесување решение 
за давање дозвола за колективно 
управување на авторското право и 
сродните права....................................... 104/5

2548. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и за на-
чинот на водење евиденција за спро-
ведената едукација................................ 106/68

2549. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и за на-
чинот на водење евиденција за спро-
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2550. Правилник за формата и содржината 
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спроведување на едукацијата и за на-
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ведената едукација................................ 106/75

 МИНИСТЕРСТВО                
ЗА  ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

26. Правилник за изменување 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 
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27. Правилник за начинот на одржува-
ње, начинот за водење на евиденција 
и користење на податоците од еви-
денцијата на сигнално-сигурносни и 
комуникациони уреди, објекти и по-
стројки.................................................... 2/12

28. Правилник за вкрстување на пруга 
со пат од аспект на сигурно одвивање 
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29. Правилник за начинот на одржува-
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мрежа...................................................... 2/55

133. Правилник за суштествените барања
за производството, пласирањето на 
пазар и ставање во употреба на плов-
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134. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот за 
издадени одобренија за вршење на 
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нување на Правилникот за степенот
на уредување на градежно земјиште
со објекти на комунална инфрастру-
ктура и начинот на утврдување на ви-
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373. Правилник за изменување на Пра-
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транспорт и врски................................. 15/58
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начинот на водење на евиденција за 
спроведената едукација........................ 24/142

611. Правилник за формата и содржината
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техничкиот преглед.............................. 24/183

616. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за степенот
на уредувањето на градежното земји-
ште со објекти на комуналната ин-
фраструктура и начинот на утврдува-
ње на висината на трошоците  за  уре-
дувањето  во  зависност од степенот
на уреденост........................................... 24/185

617. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за висината на надоместо-
кот за добивање на лиценци................ 24/186

618. Правилник за формата и содржината
на изводот од генерален урбанистич-
ки план, детален урбанистички план, 
урбанистички план за село, урбани-
стички план за вон населено место, 
државна урбанистичка планска доку-
ментација и од локална урбанистичка
планска документација......................... 24/186

619. Правилник за содржината на проек-
тите, означувањето на проектот, на-
чинот на заверка на проектот од стра-
на на одговорните лица и начинот на 
користење на електронските записи 24/190

651. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на градежен 
дневник  и  градежната книга.............. 26/21

652. Правилник за формата и содржината 
на записникот за извршен увид на са-
мото место  со технички податоци за 
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653. Правилник за формата и содржината 
на барањето за утврдување на правен 
статус на бесправен објект................... 26/30

654. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за потребна-
та опрема и начинот на определување
на категоријата на автобуските стани-
ци............................................................ 26/35

706. Правилник за начинот и содржината 
на водење на дневник на градежен 
инспектор, односно овластен граде-
жен инспектор....................................... 28/2

718. Правилник за формата и содржината 
на Регистарот за поднесените барања 
за утврдување на правен статус на 
бесправни објекти................................. 29/7

745. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за сообраќајните знаци, оп-
рема и сигнализација на патот............. 31/6

746. Правилник за формата и содржината 
на барањето, потребната документа-
ција и образецот на решението за из-
ведување на градбите односно поста-
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требно одобрение за градење............... 31/7
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на Наредбата за висината на надоме-
стокот за преглед на воздухоплов....... 32/35
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на Наредбата за висината на надоме-
стокот за проверка на стручната спо-
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нал........................................................... 32/35
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1336. Исправка ……………………….......... 48/29
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за означување на објектот, поставува-
ње на заштитна ограда, видот на оз-
наките и отстранување на објектот..... 35/80
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вен статус на бесправен објект........... 56/5
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и нормативи за урбанистичко плани-
рање........................................................ 64/11

1690. Правилник за основни барања кои 
треба да ги исполнуваат железнички-
от систем, подсистемите и составните 
делови на интероперабилност, вклу-
чувајќи го и меѓусебното поврзување 
на подсистемите.................................... 64/19
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њето  за  издавање на мемориска кар-
тичка....................................................... 74/44

1860. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за недонесување на 
решение по поднесена жалба............... 74/46

1861. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за  недонесување на 
решение по поднесена жалба............... 74/48
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вање на дозвола..................................... 74/56

1866. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздадена доз-
вола односно недонесување на реше-
ние за одбивање на барањето за изда-
вање на дозвола..................................... 74/58

1867. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за недонесување на 
решение по поднесена жалба............... 74/62

1868. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за недонесување на 
решение по поднесена жалба............... 74/62

1869. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за недонесување на 
решение по поднесена жалба............... 74/64
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1870. Правилник за формата и содржината 
на барањето за издавање на одобре-
ние за вршење на превоз на опасни 
материи во патниот сообраќај.............. 74/66

1871. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за недонесување  на
решение по поднесена жалба............... 74/68

1881. Правилник за формата и содржината 
на барањето за неиздавање на одобре-
ние за поставување на пливачки об-
јект, односно недонесување на реше-
ние за одбивање на барањето за изда-
вање на одобрение................................. 75/4

1882. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за неодлучување по 
поднесена жалба.................................... 75/6

1883. Правилник за формата и содржината 
на барањето за издавање на одобре-
ние за јавен превоз на патници и сто-
ка во внатрешната, меѓудржавната и 
меѓународната пловидба и потребна-
та документација................................... 75/8

1884. Правилник за формата и содржината 
на известувањето заради неодлучува-
ње по поднесена жалба......................... 75/11

1885. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
дозвола за управување со железничко 
возило, односно недонесување на ре-
шение за одбивање на барањето за из-
давање на дозвола................................. 75/13

1886. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за издавање 
на одобрение за поставување на пли-
вачки објект и потребната документа-
ција.......................................................... 75/15

1887. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
одобрение за вршење на јавен превоз 
на патници и стока во внатрешната, 
меѓудржавната и меѓународната пло-
видба, односно недонесување на ре-
шение за одбивање на барањето за из-
давање на одобрение............................. 75/17

1888. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за неодлучување по 
поднесена жалба.................................... 75/20

2158. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за недонесување на 
решение по поднесена жалба............... 88/20

2159. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на 
решение по поднесена жалба............... 88/22

2160. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
лиценца односно овластување однос-
но недонесување на решение за одби-
вање на барањето за издавање на ли-
ценца односно овластување................. 88/24

2161. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
одобрение за градење односно недо-
несување на решение за одбивање на 
барањето за издавање на одобрение 
за градење.............................................. 88/26

2162. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение за утврдување на правен 
статус на бесправен објект односно 
недонесување на решение за одбива-
ње на барањето за донесување на ре-
шение за утврдување на правен ста-
тус на бесправен објект........................ 88/28

2163. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
урбанистичка согласност за беспра-
вен објект односно недонесување ре-
шение за одбивање на барањето за 
донесување на решение за утврдува-
ње на правен статус на бесправен об-
јект.......................................................... 88/30

2164. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за недонесување на 
решение по поднесена жалба............... 88/32

2165. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неодобрување на 
проект за инфраструктура односно 
недонесување на решение за одбива-
ње на барањето за одобрување на 
проект за  инфраструктура................... 88/34

2166. Правилник за формата и содржината 
на барањето за одобрување на проект 
за инфраструктура и потребната до-
кументација............................................ 88/36

2167. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на 
лиценца односно овластување или 
недонесување на решение за одбива-
ње на барањето за издавање на ли-
ценца односно овластување................. 88/38

2238. Правилник за формата и содржината 
на барањето за отуѓување на градеж-
но земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија со непосредна спогод-
ба за потребите на верски заедници за 
изградба на верски објекти предвиде-
ни со урбанистички план или урбани-
стичко планска документација……… 93/15

2239. Правилник за формата и содржината 
на барањето за отуѓување на градеж-
но земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија со непосредна спогод-
ба за потребите на дипломатско-кон-
зуларните преставништва за изградба 
на дипломатско-конзуларни објекти... 93/17

2240. Правилник за формата и содржината 
на барањето за отуѓување на градеж-
но земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија со непосредна спогод-
ба за оформување на градежна парце-
ла предвидена со урбанистички план 
или урбанистичка планска докумен-
тација а лицето има во сопственост 
повеќе од 30% од градежната парцела 
и ако со планот на таа градежна пар-
цела не се предвидува изградба на об-
јекти од јавен интерес утврден со за-
кон…….................................................. 93/19
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2241. Правилник за формата и содржината 
на барањето за отуѓување на градеж-
но земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија со непосредна спогод-
ба на другите сопственици на објекти 
или посебни делови од објекти изгра-
дени со градежно-техничка докумен-
тација и еведентирани во Јавната 
книга на недвижности кои не поседу-
ваат акт за доделување на правото на 
користење на градежно земјиште…… 93/21

2242. Правилник за формата и содржината 
на барањето за отуѓување на градеж-
но земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија со непосредна спогод-
ба на сопствениците на објекти или
посебни делови од објекти изградени 
со градежно-техничка документација 
на градежно земјиште на кое имаат 
засновано право на долготраен закуп, 
доколку објектите се изградени сог-
ласно урбанистички план или урба-
нистичка планска документација и 
доколку ја имаат исплатено закупни-
ната за тековната година и другите 
давачки кои произлегуваат од догово-
рот за долготраен закуп……………… 93/23

2243. Правилник за формата и содржината 
на барањето за давање под долготра-
ен закуп на градежно земјиште сопст-
веност на Република Македонија со 
непосредна спогодба наменето  за из-
градба на објекти од јавен интерес….. 93/25

2244. Правилник за формата и содржината 
на барањето за давање под краткотра-
ен закуп на градежно земјиште сопс-
твеност на Република Македонија со 
непосредна спогодба на сопственици-
те на угостителски објект пред кои е
предвидено плажа, како и на правни 
и физички лица за потребите за фор-
мирање на градилиште……………… 93/26

2245. Правилник за формата и содржината 
на барањето за стекнување на право 
на сопственост на градежно земјиште 
кое се користи врз основа на договор 
склучен со поранешен сопственик….. 93/29

2246. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за неодлучување по 
поднесена жалба………….…………... 93/30

2247. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неодлучување по 
барањата од членовите 66 став (1), 67 
став (1), 68 став (1), 69 став (1), 70
став (1), 71 став (1), 80 став (1) и член
88 став (2) од Законот за градежно 
земјиште………………………………. 93/31

2248. Правилник за формата и содржината 
на овластувањето за водење на по-
стапка за отуѓување и давање под за-
куп на градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија како и 
начинот на водење на евиденција на 
издадени овластувања……………….. 93/41

2249. Правилник за степенот на уредува-
њето на градежното земјиште со обје-
кти на комуналната инфраструктура 
и начинот на утврдување на висината 
на трошоците за уредувањето во за-
висност од степенот на уреденост…... 93/43

2270. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација и начинот 
на спроведување на едукацијата…… 94/10

2271. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за техничките елементи за 
изградба и реконструкција на јавните 
патишта и на објектите на патот…….. 94/12

2300. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација и начинот 
на спроведување на едукацијата.......... 95/40

2334. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко плани-
рање........................................................ 98/7

2370. Правилник за начинот, постапката и 
условите под кои Агенцијата за др-
жавни патишта дава согласност за из-
градба на државен пат на друг инве-
ститор..................................................... 99/22

2547. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за радио опрема и телеко-
муникациска терминална опрема........ 106/68

2666. Правилник за изменување на Прави-
лникот за начинот на заштита на јав-
ните патишта......................................... 113/46

2778. План за распределба на меѓународ-
ните транспортни дозволи за 2012 го-
дина........................................................ 123/27

3193. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за техничките елементи за 
изградба и реконструкција на јавните 
патишта и на објектите на патот.......... 146/8

3558. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, ачинот на 
спроведување на постапката за едука-
ција како и начинот на водење на 
евиденција за спроведената едукација 162/51

3559. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на постапката за едука-
ција  како и начинот на водење на 
евиденција за спроведената едукација 162/54

3560. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на постапката за едука-
ција како и начинот на водење на 
евиденција за спроведената едукација 162/57

3561. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на постапката за едука-
ција како и начинот на водење на 
евиденција за спроведената едукација 162/60

3562. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на постапката за едука-
ција како и начинот на водење на 
евиденција за спроведената едукација 162/63
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3563. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на постапката за едука-
ција како и начинот на водење на 
евиденција за спроведената едукација 162/67

3728. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандарди 
и нормативи  за урбанистичко плани-
рање........................................................ 169/26

3928. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
постапката за издавање, обновување 
и одземање на лиценците за  проекти-
рање на градби, ревизија на проектна 
документација, управител на градба, 
изведувач на градби, надзор на из-
градбата на градби и управител на 
одржување на објекти, формата и со-
држината на образецот на лиценците 
како и формата, содржината и начи-
нот на водење на регистарот за изда-
дени и одземени лиценци..................... 176/70

4052. Правилник за формата и содржината 
на образецот и начинот на водење на 
Регистарот за издадени бродски 
книшки и дозволи за качување на 
брод........................................................ 181/14

4053. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на регистарот на 
пливачки објекти................................... 181/16

4136. Правилник за престанување на ва-
жење на правилникот за начинот и 
постапката за враќање и присилно 
слетување на воздухоплов кој се 
приближува кон подрачје на забране-
та, условно забранета или опасна зо-
на или лета низ неа........................... 184/17

  
 МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И      
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

191. Правилник за ограничено користење 
на генетски модифицирани организ-
ми* ......................................................... 8/16

559. Правилник за содржината на инфор-
мациите за мерките за безбедност, ка-
ко и начинот на постапувањето на ли-
цата на кои би влијаела хаваријата
предизвикана од системот (*).............. 22/22

698. Правилник за формата, содржината, 
методологијата и начинот на водење 
на регистарот на испуштање и прене-
сување на загадувачи*.......................... 27/78

719. Наредба за забрана за ставање во 
употреба на кеси за транспорт на сто-
ки изработени од пластични маси во 
продавници, магацини, складови, де-
ловни простори, зелени пазари и по-
себни пазари каде што се врши трго-
вија на мало на прехранбени произво-
ди и во продавници и киосци каде се 
врши трговија на мало на ситни про-
изводи за лична потрошувачка............ 29/12

747. Правилник за професионалните ак-
тивности со чие вршење може да на-
стапи одговорност за еколошка ште-
та, критериумите за определување на 
постоење на еколошкa штета, како и 
случаите во кои нема да настапи од-
говорноста за еколошка штета(*)........ 31/12

748. Правилник за мерките за ремедија-
ција на сторена еколошка штета(*)..... 31/13

895. Правилник за формата, содржината 
и начинот на доставувањето на бара-
њето за регистрација на производите-
лите кои пуштаат на пазар или увезу-
ваат во Република Македонија бате-
рии и акумулатори, начинот на вос-
поставување на регистарскиот број, 
како и формата и содржината и начи-
нот на водење на регистарот на проз-
водители кои пуштаат на пазар во Ре-
публика Македонија батерии и аку-
мулатори................................................ 36/115

1452. Правилник за начинот на означува-
ње, на батериите и акумулаторите и 
на батериските пакувања, формата и 
содржината на симболот за одделно 
собирање како и формата и  содржи-
ната  на   хемискиoт симбол за  мета-
ли(*)........................................................ 52/42

1604. Правилник за формата и содржината 
на образецот на  потврдата за ослобо-
дување од плаќање на надоместок за 
управување со отпад од пакување....... 60/31

1605. Правилник за формата и содржината 
на образецот на  барањето и на дозво-
лата за повторно користење на прочи-
стените отпадни води, како и начинот 
на издавање на дозволата..................... 60/33

1606. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето и на дозво-
лата за користење на тиња  како и на-
чинот на издавање на дозволата за ко-
ристење на тиња.................................... 60/41

1607. Правилник за формата, соджината и 
начинот на доставување на податоци-
те и видот на информации за користе-
ње на тињата од третманот на урба-
ните отпадни води согласно нејзината 
намена, третман, состав и место на 
нејзино користење(*)............................ 60/48

1634. Правилник за формата и содржината 
на потврдата за регистрација на само-
стоен постапувач со отпадни батерии 
и акумулатори........................................ 61/295

1635. Правилник за формата и содржината 
на образецот на потврдата за ослобо-
дување од плаќање на надоместок за 
управување со отпадни батерии и 
акумулатори........................................... 61/297

1742. Правилник за начинот на следење и 
пресметка на реализацијата на стап-
ките за собирање на отпадни батерии 
и акумулатори, како и формата и со-
држината на образецот за следење и 
пресметка (*).......................................... 67/50
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1776. Правилник за поблиските услови за 
вршење на определени видови струч-
ни работи, во поглед на опремата, 
уредите, инструментите и соодветни-
те деловни простории кои треба да ги
исполнуваат субјектите кои вршат 
определени стручни работи за мони-
торинг на квалитетот на амбиентниот 
воздух..................................................... 69/11

1844. Правилник за начинот и постапката 
за користење на тињата, максимални-
те вредности на концентрациите на 
тешки метали во почвата во која се 
користи тињата, вредности на кон-
центрациите на тешки метали во ти-
њата, согласно со нејзината намена и 
максималните годишни количини на 
тешки метали што може да се внесат 
во почвата (*)......................................... 73/56

1845. Правилник за поблиските услови за 
собирање, одведување и прочистува-
ње, начинот и условите за проектира-
ње, изградба и екплоатација на систе-
мите и станици за прочистување на 
урбаните oтпадни води, како и технич-
ките стандарди, параметрите, стандар-
ди на емисијата и нормите за квалитет 
за предтретман, отстранување и про-
чистување на отпадни води, имајќи го 
во предвид оптоварувањето и методот 
за прочистување на урбаните отпадни 
води коишто се испуштаат во подрач-
јате чувствителни на испуштање на 
урбани отпадни води (*)...................... 73/60

1846. Правилник за поблиските услови, 
начинот и максимално дозволените 
вредности и концентрации на параме-
трите на прочистените отпадни води 
за нивно повторно користење(*)......... 73/65

1872. Правилник за поблиските услови 
што треба да ги исполнуваат правни-
те лица што вршат стручно оспособу-
вање, програмата за спроведување на 
обуката како и формата и содржината 
на потврдата за учество во обука за 
стручно оспособување за управување 
и/или постапување  со отпад............... 74/70

1873. Правилник за начинот на водење ка-
ко и формата и содржината на обрас-
ците на базата на податоци за следе-
ње на повторната употреба и прера-
ботка на искористените возила и на
целите кои треба да се постигнат со 
повторна употреба и преработка на 
искористените возила(*)....................... 74/73

1935. Правилник за начинот и условите за 
надминување на нивоата на содржи-
ната на тешки метали во пакувањата, 
како и начинот на водење и содржи-
ната на евиденцијата и извештајот  за 
постапување со отпад од пакување*... 78/5

1946. Правилник за  формата и содржина-
та на обрасците на доставување на 
податоците од емисиите во амбиенти-
от воздух од стационарни извори, на-
чинот и временскиот период на до-
ставување согласно капацитетот на 
инсталацијата, содржината и начинот 
на водење на дневникот на емисии во 
амбиентниот воздух.............................. 79/6

2014. Правилник за условите, начинот и 
граничните вредности на емисија за 
испуштањето на отпадните води по 
нивното прочистување, начинот на 
нивно пресметување, имајќи ги во 
предвид посебните барања за заштита 
на заштитните зони(*).......................... 81/47

2581. Правилник за опасните и штетните 
материи и супстанции и нивните еми-
сиони стандарди што можат да се ис-
пуштат во канализација или во си-
стем за одводнување, во површински 
или подземни водни тела, како и во 
крајбрежни земјишта и водни живеа-
лишта(*) (*)........................................... 108/4

2582. Правилник за начинот на пренос на 
информациите од мониторингот на 
испуштените отпадни води, како и 
формата и содржината на образецот 
со кој се доставуваат податоците........ 108/28

2583. Правилник за методологијата, рефе-
рентните мерни методи, начинот и 
параметрите на мониторинг на отпад-
ните води, вклучувајќи ја и тињата од
пречистувањето на урбаните отпадни 
води(*).................................................... 108/38

2697. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на единствена 
евиденција  за спроведената едукаци-
ја.............................................................. 118/3

2698. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на единствена 
евиденција  за спроведената едукаци-
ја.............................................................. 118/7

2699. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на единствена 
евиденција  за спроведената едукаци-
ја.............................................................. 118/10

2700. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на единствена 
евиденција  за спроведената едукаци-
ја.............................................................. 118/13
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2701. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на единствена 
евиденција  за спроведената едукаци-
ја.............................................................. 118/16

2702. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на единствена 
евиденција  за спроведената едукаци-
ја.............................................................. 118/18

2703. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на единствена 
евиденција  за спроведената едукаци-
ја.............................................................. 118/20

2704. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата, како и 
начинот на водење на единствена 
евиденција  за спроведената едукаци-
ја.............................................................. 118/23

2765. Правилник за формата, содржината
и образецот на Одлуката за спроведу-
вање односно неспроведување на 
стратегиска оцена и на формуларите
за потребата од спроведување однос-
но неспроведување на стратегиска
оцена....................................................... 122/63

2766. Листа на загадувачките материи и 
супстанции (*)....................................... 122/74

2777. Правилник за техничките и другите 
услови во врска со инсталирањето и 
работата на постројките кои работат 
со опасни материи и супстанции и на-
чинот на тестирање на постројките од 
страна на експерти пред пуштањето 
во  работа  и  во редовни интервали за 
време на работењето (*)....................... 123/22

2887. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
дозволата односно недонесување на 
решение за одбивање на барањето за 
издавање на дозволата за користење 
на водата, односно дозвола за вадење 
песок, чакал и камен од коритата и 
бреговите на површинските водни те-
ла............................................................. 129/38

2888. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение со кое барањето за водосто-
панска  согласност се прифаќа или се
одбива..................................................... 129/40

2889. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
дозвола односно недонесување на ре-
шение за одбивање на барањето за из-
давање на дозвола за трговија со нео-
пасен отпад............................................ 129/42

2890. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
дозвола односно недонесување на ре-
шение за одбивање на барањето за из-
давање на дозвола за испуштање......... 129/44

2900. Правилник за критериумите за 
утврдување на зоните чувствител-
ни на испуштањето на урбани от-
падни води (*)...................................... 130/61

2901. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение со кое се одобрува или со 
кое не се одобрува елаборатот............. 130/62

2902. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение со кое се издава A - интегри-
рана еколошка дозвола,  односно ре-
шение со кое се одбива барањето за 
издавање на A - интегрирана еколош-
ка дозвола............................................... 130/64

2903. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради недонесување на 
решение со кое се дава согласност 
или се одбива барањето за спроведу-
вање на проектот................................... 130/66

2909. Правилник за пропишување на кри-
териумите за определување на зоните 
чувствителни на нитрати (*)………… 131/94

2910. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на 
решение со кое се издава Б - интегри-
рана еколошка дозвола, односно ре-
шение со кое се одбива барањето за 
издавање на Б - интегрирана еколо-
шка дозвола…………………………… 131/95

3069. Листи за утврдување  на строго за-
штитени и заштитени диви видови…. 139/6

3194. Правилник за формата и содржината 
на барањето заради неиздавање на 
дозвола односно недонесување на ре-
шение за одбивање на барањето за из-
давање на дозвола за собирање и  за 
транспортирање на комуналниот и на 
другите видови на неопасен отпад...... 146/8

3416. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за количините на горните 
граници-плафоните на емисиите на 
загадувачките супстанции со цел 
утврдување на проекциите за одреден 
временски период кои се однесуваат 
на намалувањето на количините на 
емисиите на загадувачките супстан-
ции на годишно ниво............................ 156/74

3426. Решение за овластување за вршење 
на обука за полагање на стручен  ис-
пит за управување и/или постапување 
со отпад……………………………….. 157/13

3427. Решение за овластување за вршење 
на обука за полагање на стручен  ис-
пит за управување и/или постапување 
со отпад……………………………….. 157/13
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3428. Решение за овластување за вршење 
на обука за полагање на стручен  ис-
пит за управување и/или постапување 
со отпад……………………………….. 157/13

3429. Решение за овластување за вршење 
на обука за полагање на стручен  ис-
пит за управување и/или постапување 
со отпад……………………………….. 157/13

3430. Решение за овластување за вршење 
на обука за полагање на стручен  ис-
пит за управување и/или постапување 
со отпад……………………………….. 157/14

3431. Решение за овластување за вршење 
на обука за полагање на стручен  ис-
пит за управување и/или постапување 
со отпад……………………………….. 157/14

3432. Решение за овластување за вршење
на обука за полагање на стручен  ис-
пит за управување и/или постапување
со отпад……………………………….. 157/14

4121. Решение за прогласување на пеште-
рата Дона  Дука за природна реткост.. 182/71

4137. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на образецот на годиш-
ниот извештај за видот и количината
на пакувањата што се пуштиле или 
увезле на пазар во Република Маке-
донија во претходната календарска
година и за постапување со отпад од 
тие пакувања, формата и содржината
на образецот на производствената
спецификација, формата и содржина-
та на образецот на евиденцијата за 
вкупното пакување кое е пуштено на 
пазар или увезено во Република Ма-
кедонија како и начинот на кој се во-
ди евиденцијата..................................... 184/17

  
 МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ИНФОРМАТИЧКО  
ОПШТЕСТВО И  

АДМИНИСТРАЦИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
290. Правилник за начинот на селектира-

ње и вработување на државните
службеници и за формата и содржи-
ната на пријавата за интерен оглас за 
вработување на државен службеник... 13/94

699. 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 врабо-
тување на државен службеник…........ 27/88

1540. Правилник за формата и содржината
на обрасците за едвинтирање на пода-
тоците за државните службеници........ 58/17

1541. Правилник за содржината на Го-
дишниот извештај за спроведен над-
зор........................................................... 58/46

1542. Правилник за поблиски критериуми 
за доделување парична награда на др-
жавните службеници............................ 58/52

1543. Правилник за содржината на Го-
дишниот план за соодветна и правич-
на застапеност на заедниците……….. 58/55

1544. Правилник за начинот на водењето 
на дисциплинската постапка за утвр-
дување на дисциплински престап........ 58/57

1545. Правилник за содржината и формата 
на Годишниот извештај за изречени 
мерки за утврдена дисциплинска и 
материјална одговорност на државни-
те службеници....................................... 58/60

1546. Правилник за содржината и формата 
на полугодишен извештај за спрове-
дени специјализирани обуки за др-
жавните службеници............................. 58/67

1547. Правилник за работните места со 
висок ризик по животот и здравјето 
на државниот службеник...................... 58/82

1548. Правилник за начинот и постапката
за оценување на државните службе-
ници, содржината на извештаите и 
образецот за оценување........................ 58/83

1549. Правилник за содржината на Го-
дишниот извештај за податоците од 
регистарот на државни службеници.... 58/96

1550. Правилник за начинот на вршење 
надзор..................................................... 58/96

1608. Правилник за начинот на спроведу-
вање на пробна работа, полагање на 
стручен испит и за начинот на оцену-
вање на пробната работа на државни-
те службеници....................................... 60/51

1636. Правилник за формата и содржината 
на обрасците за евидентирање на по-
датоците за јавните службеници......... 61/299

1637. Правилник за формата и содржината 
на Годишниот извештај за податоци-
те од Регистарот на јавни службени-
ци............................................................ 61/310

1638. Правилник за формата и содржината 
на образецот за оценување на јавниот 
службеник.............................................. 61/310

1639. Правилник за формата и содржината 
на Извештајот за извршените оцену-
вања на јавните службеници................ 61/314

1640. Правилник за содржината и формата 
на Годишниот извештај за изречените 
мерки за утврдена дисциплинска и 
материјална одговорност на јавните 
службеници............................................ 61/317

1641. Правилник за содржината на Годи-
шниот план за соодветна и правична 
застапеност на заедниците................... 61/323

1642. Правилник за начинот на спроведу-
вање на пробната работа, полагањето 
на стручен испит и начинот на оцену-
вање на пробната работа на јавните 
службеници............................................ 61/325
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1643. Правилник за начинот на селектира-
ње и вработување на јавните службе-
ници преку јавен оглас......................... 61/325

1693. Правилник за начинот на вршење 
надзор..................................................... 64/34

1694. Правилник за содржината на Го-
дишниот извештај за спроведен над-
зор........................................................... 64/35

1764. Правилник за содржината и начинот 
на подготовката на актите за вна-
трешна организација и систематиза-
ција на работните места........................ 68/67

2883. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на спроведување 
на пробна работа, полагање на стру-
чен испит и за начинот на  оценување 
на пробната работа на државните 
службеници............................................ 129/26

2884. Етички кодекс за државните служ-
беници.................................................... 129/26

2957. Eтички  кодекс за јавните службени-
ци............................................................ 133/26

3068. Исправка.............................................. 139/5
3564. Правилник за начинот на плаќање 

на административните такси во гото-
ви пари на соодветна уплатна сметка 
во рамките на трезорска сметка, и со
пренос на средства од една на друга 
трансакциска сметка и начинот на 
плаќање на административните такси 
преку мобилни оператори или преку 
интернет………………………………. 162/72

3609. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на  инспекциска 
евиденција,  како и содржината на из-
вештаите од инспекциската статисти-
ка............................................................ 165/50

3610. Правилник за начинот на полагање 
на стручен испит за инспектор............ 165/55

3611. Правилник за формата, содржината 
и образецот на уверението за поло-
жен стручен  испит, односно за  поло-
жен  испит за проверка на знаењето 
за инспектор........................................... 165/57

3612. Правилник за  начинот на полагање 
на испит за проверка на знаење за 
инспектор............................................... 165/60

3613. Правилник за формата и задолжи-
телните елементи на записник од из-
вршен инспекциски надзор.................. 165/61

3614. Правилник за формата и  задолжи-
телните  елементи на решение и зак-
лучок на инспектор............................... 165/64

3964. Методологија за процена на вредно-
ста на информатичката технологија.... 177/17

4119. 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 врабо-
тување  на  државен службеник........... 182/68

4120. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на селектирање 
и вработување на јавните службени-
ци преку  јавен оглас............................. 182/68

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
3116. Правилник за формата и содржината 

на образецот на службената легитима-
ција, изгледот на знакот, како и начи-
нот на издавање и одземање на служ-
бената легитимација на инспекторите 
во државниот инспекторат за локална 
самоуправа............................................... 142/42

3117. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација и начинот на 
спроведување на едукацијата................. 142/46

  
 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
198. Одлука на Уставниот суд на Републи-

ка Македонија, У.бр. 75/2010 од 12 ја-
нуари 2011 година................................. 8/29

199. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 115/2010, У.бр. 
120/2010, У.бр. 123/2010 од 12 јануари
2011 година............................................ 8/31

257. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 46/2010 од 12 
јануари 2011 година.............................. 12/13

258. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 127/2010 од 22 
декември 2010 година........................... 12/15

305. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија бр. 66/2010 од 2 февру-
ари 2011 година..................................... 14/4

435. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 262/2009 од 2 
февруари 2011 година........................... 18/152

522. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 63/2010 од 26 ја-
нуари 2011 година................................. 21/22

523. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 169/2010 од 9 
февруари 2011 година........................... 21/25

850. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр.191/2010 од 2 
март 2011 година.................................... 35/83

963. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 107/2010 од 16 
февруари 2011 година........................... 38/39

964. Издвоено мислење на судија на 
Уставниот суд на Република Македо-
нија…….................................................. 38/46

1200. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 172/2010 од 23 
март 2011 година................................... 44/83
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1354. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр.212/2010 од 30
март 2011 година................................... 49/7

1575. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија    У. бр. 202/2010 од 6
април 2011 година................................. 59/81

1644. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 209/2010 од 20
април 2011 година................................. 61/333

1710. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 188/2010 од 20
април 2011 година.................................. 65/14

1731. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.143/2007 од 14
мај 2008 година...................................... 66/410

1732. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр.35/2011 од 13
април 2011 година.................... 66/413

1744. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија У. бр. 183/2010 од 4 
мај 2011 година...................................... 67/52

2109. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 83/2010 од 8 ју-
ни 2011 година..................................... 86/29

2110. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 94/2010 од 8 ју-
ни 2011 година...................................... 86/29

2916. Исправка ............................................. 132/11
2111. Одлука на Уставниот суд на Републи-

ка Македонија, У.бр. 157/2010 од 8 ју-
ни 2011 година..................................... 86/31

2112. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 170/2010 од 8 ју-
ни 2011 година...................................... 86/33

2113. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 173/2010 од 22
јуни 2011 година................................... 86/36

2114. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 1/2011 од 8 јуни
2011 година............................................ 86/37

2115. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 13/2011 од 8 ју-
ни 2011 година...................................... 86/39

2250. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 160/2010 од 29
јуни 2011 година................................... 93/44

2913. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 16/2011 од 21
септември 2011 година.......................... 132/2

2914. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 53/2011 од 14
септември 2011 година.......................... 132/5

2915. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 77/2011 од 21
септември 2011 година.......................... 132/9

3516. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија бр. 218/2010 од 9 но-
ември 2011 година................................. 160/17

3629. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 112/2011 од
24 ноември 2011 година........................ 166/13

3630. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 114/2011 од 
16 ноември 2011 година........................ 166/15

  
 СУДСКИ СОВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
34. Оглас од Судскиот совет на Републи-

ка Македонија........................................ 2/68
230. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија.................................... 10/126
259. Одлука за избор на судија на Основен

суд Битола.............................................. 12/17
260. Одлука за избор на судија на Основен

суд Велес................................................. 12/17
261. Одлука за избор на судија на Основен

суд Гостивар........................................... 12/17
262. Одлука за избор на судии на Основен

суд Неготино.......................................... 12/17
263. Одлука за избор на судија на Основен

суд Скопје 1 - Скопје............................. 12/17
264. Одлука за избор на судии на Основен

суд Скопје 2 - Скопје............................. 12/17
265. Одлука за избор на судија на Основен

суд Штип................................................ 12/18
266. Одлука за избор на претседател на 

Апелациониот суд Скопје..................... 12/18
267. Одлука за избор на претседател на 

Основниот суд Струмица...................... 12/18
268. Одлука за избор на претседател на 

Судскиот совет на Република Македо-
нија........................................................ 12/18

269. Одлука за избор на заменик претседа-
тел на Судскиот совет на Република
Македонија............................................ 12/18

270. Оглас за избор на претседател на Ос-
новниот суд Радовиш............................ 12/19

436. Правилник за начинот на спроведу-
вање на анонимна анкета на вработе-
ните во судот каде кандидатот ја извр-
шува судската функција.................... 18/155

700. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 27/88

701. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 27/88

851. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија....................................... 35/84

993. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 41/29

1106. Одлука за избор на судии на Апела-
ционен суд Скопје……………………. 42/50

1107. Одлука за избор на судија на Апела-
ционен суд Гостивар…………………. 42/50

1108. Одлука за избор на судија на Апела-
ционен суд Штип……………………... 42/50

1201. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија........................................ 44/86

1288. Одлука за избор на судии на Виш 
управен суд............................................ 46/32

1660. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 62/80
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1661. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија................................... 62/80

1662. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија................................... 62/80

1660. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 62/80

1711. Оглас за избор на 8 (осум) судии на 
Управниот суд на Република Македо-
нија.......................................................... 65/15

1767. Оглас од Судски совет на Република
Македонија............................................. 68/71

1848. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 73/68

1889. Одлука за избор на претседател на 
Вишиот управен суд.............................. 75/22

1906. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија................................... 76/2

1907. Оглас за избор на претседател и суди-
ја во Судскиот совет на Република 
Македонија............................................. 76/2

2034. Одлука и Оглас од Судскиот совет на 
Република Македонија.......................... 82/76

2168. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 88/40

2336. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Радовиш........................... 98/7

2337. Одлука за избор на судии на Основен
суд Штип................................................ 98/7

2338. Одлука од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 98/8

2339. Одлука за избор на судија на Виш 
управен суд............................................. 98/8

2340. Одлука за избор на судии на Управ-
ниот суд.................................................. 98/8

2341. Одлука за избор на судии на Апела-
ционен суд Скопје................................. 98/8

2342. Одлука за избор на судии на Врхов-
ниот суд на Република Македонија..... 98/8

2343. Одлука за избор на судии на Апела-
ционен суд Битола................................. 98/9

2344. Одлука за избор на судиja на Основен
суд Куманово.......................................... 98/9

2345. Одлука за избор на судии на Основен
суд Скопје 1 Скопје............................... 98/9

2374. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 99/26

2375. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 99/26

2621. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија................................... 111/68

2622. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија........................................ 111/68

2733. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 120/8

2917. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 132/12

3044. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 137/31

3045. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 137/31

3054. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 138/77

3055. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 138/77

3129. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 143/40

3130. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 143/40

3325. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 151/27

3343. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија………………………… 152/6

3390. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 155/8

3477. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Скопје 1 - Скопје........ 158/58

3569. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија……………………… 162/76

3647. Одлука за избор на судии на Управ-
ниот суд................................................... 167/9

3648. Одлука за избор на судиja на Апела-
ционен суд Битола................................ 167/9

3649. Одлука за избор на судија на Апела-
ционен суд Скопје................................. 167/10

3650. Одлука за избор на судија на Апела-
ционен суд Штип.................................. 167/10

3651. Одлука за избор на судии на Основен 
суд Битола............................................... 167/10

3652. Одлука за избор на судии на Основен 
суд Скопје I - Скопје…………………. 167/10

3653. Одлука за избор на судија на Основен 
суд Скопје II - Скопје…………............ 167/10

3654. Одлука за избор на Претседател на 
Управен суд…………………………… 167/11

3655. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија………………………… 167/11

3818. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 173/124

3965. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Струга............................... 177/28

4034. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија........................................ 179/23

  
 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1557. Обрасци бр. 29 и 30 од Државна из-

борна комисија….................................. 58/101
1614. Одлука за важење и применување на 

обрасци за спроведување на предвре-
мените избори за пратеници во Собра-
нието на Република Македонија кои 
ќе се одржат на 5-ти јуни 2011 година. 60/53

1615. Одлука за усвојување на обрасци за 
спроведување на предвремените избо-
ри за пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија кои ќе се одржат 
на 5-ти јуни 2011 година....................... 60/54

1616. Одлуки за формирање на Општинс-
ките изборни комисии, донесени на 
седницата на Државната изборна ко-
мисија, одржана на 26 април 2011 го-
дина......................................................... 60/59
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1712. Одлука за усвојување на обрасци за 
спроведување на предвремените избо-
ри за пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија кои ќе се одржат
на 5-ти јуни 2011 година....................... 65/16

1713. Одлука за изменување на одлуките за 
формирање на општинските изборни 
комисии.................................................. 65/17

1714. Одлука за усвојување на обрасци за 
спроведување на предвремените избо-
ри за пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија кои ќе се одржат
на 5-ти јуни 2011 година...................... 65/71

1745. Одлука за изменување на одлуките за 
формирање на општинските изборни 
комисии.................................................. 67/54

1819. Одлука за изменување на одлуките за 
формирање на општинските изборни
комисии................................................ 72/3

3053. Одлука за исплата на надоместокот 
на трошоците за Предвремените избо-
ри за пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија одржани на  5 ју-
ни 2011 година на организаторите на 
изборната кампања од чии листи на 
кандидати се избрани пратеници во 
Собранието на Република Македонија 
и на организаторите на изборната 
кампања од чии листи на кандидати 
не е избран пратеник во Собранието 
на Република Македонија, а кои осво-
иле најмалку 1,5% од вкупниот број 
на гласови од излезените граѓани на 
ниво на изборна единица...................... 138/76

3391. Одлука за разрешување на член на 
изборен орган......................................... 155/8

  
 ДРЖАВЕН ЗАВОД                

ЗА СТАТИСТИКА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
35. Објава за движењето на индексот на 

трошоците на животот во Република
Македонија во второто полугодие од 
2010 година............................................ 2/68

36. 
 

Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Македо-
нија за месец декември 2010 година.... 2/68

200. Обрасци што ќе се користат во попи-
сот на населението, домаќинствата и 
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нување на Правилникот за критериум
за рангирање на субдепозитарна бан-
ка на инвестициски фонд („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
27/2010)……………………………… 147/116

3281. Соопштение од Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија 150/15

3389. Решение за обновување на  дозвола
за работење  на брокер.......................... 155/8

3433. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посе-
бен стручен испит за инвестиционо
советување („Службен весник на РМ“
бр.145/2010 и 30/2011).......................... 157/14

3565. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија… 162/73

3566. Решение за обновување на  дозвола
за работење на брокер………………... 162/73

3567. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда... 162/73

3568. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за донесу-
вање одлука во случај на молчење на
комисијата за хартии од вредност на
Република  Македонија………………. 162/74

3631. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 166/18

3632. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник............ 166/19

3633. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија… 166/19

3645. Решение од Комисијата за хартии од
вредност................................................. 167/9

3646. Решение од Комисијата за хартии од
вредност................................................. 167/9

3829. Тарифник за дополнување на Тариф-
никот за утврдување на висината на
надоместоците што ги наплатува Ко-
мисијата за хартии од вредност............ 174/80

3839. Решение за обновување на  дозвола
за работење на брокер........................... 175/19

3929. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 176/70

3930. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 176/70

3931. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 176/71
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 НАРОДНА БАНКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  
Рег. бр.  Бр./стр.

306. Одлука за утврдување на начинот на
пресметка на продажната цена на
пригодните ковани пари....................... 14/6

307. Одлука за запис за шестмесечен де-
позит кај Народната банка на Репуб-
лика Македонија.................................... 14/8

308. Одлука за изменување на Одлуката
за управување со ликвидносниот ри-
зик на банките........................................ 14/9

624. Одлука  за изменување и дополнува-
ња на Одлуката за издавање согласно-
сти на банка............................................ 24/195

633. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за спроведување
на Одлуката за управување со лик-
видносниот ризик на банките............... 25/20

1109. Одлука за управување со ризици-
те…........................................................ 42/50

1110. Одлука за изменување на Одлуката
за методологијата за пресметување
годишна стапка на вкупните трошоци 42/60

1111. Одлука за известување за бројот на
склучени договори за кредит  и  за до-
говорената годишна стапка на вкупни
трошоци……………………………….. 42/60

1112. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за начинот и постап-
ката на вршење надзор над банките и
штедилниците во доменот на зашти-
тата на потрошувачите при договори
за потрошувачки кредити…………… 42/62

1113. Одлука за доставување список на
кредитни посредници………………… 42/62

1114. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за условите и начинот
под кои резидентите можат да вршат
наплата и плаќање во ефективни
странски пари во трансакциите со  не-
резиденти……………………………… 42/63

1115. Одлука за начинот за вршење на
платниот промет со странство……….. 42/64

1116. Одлука за референтната стапка за
пресметување на стапката на казнена-
та камата………………………………. 42/65

1117. Одлука за девизен депозит кај На-
родната банка на Република Македо-
нија......................................................... 42/65

1118. Одлука за укинување на Одлуката за
доставување на податоци за состојба-
та на денарската готовина на банките 42/67

1119. Одлука за укинување на Одлуката за
каматните стапки на Народната банка
на Република Македонија……………. 42/67

1120. Одлука за издавање, тргување и исп-
лата на благајничките записи на На-
родната банка на Република Македо-
нија…………………………………….. 42/67

1121. Упатство за порамнување на трансак-
ции со издадени благајнички записи 42/70

1122. Одлука за интрадневен кредит……… 42/71
1123. Одлука за расположлив кредит преку

ноќ……………………………………... 42/71
1124. Одлука за утврдување на постапката

за oткривање и повлекување фалси-
фикувани пари……………………...… 42/72

1617. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за начинот и постап-
ката за воспоставување и примена на
програмата на банка за спречување
перење пари и финансирање на теро-
ризмот..................................................... 60/80

1618. Одлука за снабдување на банките со
книжни и ковани пари.......................... 60/80

1619. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за начинот и условите
под кои резидентите кои не се овла-
стени банки, можат  да  отвораат и да
имаат сметки во странство................... 60/81

1664. Упатство за дополнување на Упат-
ството за спроведување на Одлуката
за менувачки работи.............................. 62/81

1695. Одлука за изменување на Одлуката
за единствената тарифа на надоместо-
ци за услугите што ги врши Народна-
та банка на Република Македонија...... 64/41

1768. Упатство за утврдување на начинот и
постапката на снабдување на банките
со книжни и ковани пари...................... 68/72

1777. Објава од Народна банка на Републи-
ка Македонија........................................ 69/14

1908. Упатство за спроведување на Одлу-
ката за управување со ликвидносниот
ризик на банките.................................... 76/2

1936. Упатство за начинот за вршење на
платниот промет со странство.............. 78/7

2017. Одлука за купување и продавање
хартии од вредност на привремена и
дефинитивна основа од страна на На-
родната банка на Република Македо-
нија.......................................................... 81/65

2018. Одлука за сметковниот (контниот)
план за банките...................................... 81/67

2019. Правила за начинот и постапката за
тргување и порамнување на трансак-
циите со хартии од вредност на паза-
рите преку шалтер................................. 81/211

2198. Одлука за методологијата за пресме-
тување годишна стапка на вкупните
трошоци.................................................. 91/97

2199. Одлука за известување за бројот и
вредноста на склучените договори за
потрошувачки кредит и за договоре-
ната годишна стапка на вкупните тро-
шоци........................................................ 91/101

2200. Одлука за доставување список на
кредитни посредници............................ 91/103
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2201. Одлука за начинот и постапката на
вршење надзор над банките и ште-
дилниците во доменот на заштитата
на потрошувачите при договори за
потрошувачки кредити.......................... 91/105

2202. Одлука за измена на Одлуката за ли-
митите на изложеноста......................... 91/105

2203. Одлука за измена на Одлуката за уп-
равување со кредитниот ризик............. 91/105

2204. Одлука за измена на Одлуката за ме-
тодологијата за утврдување на адек-
ватноста на капиталот........................... 91/106

2205. Одлука за начинот, формата и роко-
вите за доставување статистички по-
датоци и информации за средствата и
обврските на останатите финансиски
институции............................................. 91/106

2206. Одлука за начинот и условите за за-
мена на книжните и кованите пари
што станале непогодни за промет........ 91/107

2207. Одлука за начинот и постапката со
кои се дозволува репродукција на
книжни и ковани пари........................... 91/107

2416. Упатство за формата и содржината
на формуларот со преддоговорни ин-
формации за понудените кредитни
услови за потрошувачки кредит........... 101/89

2846. Одлука за содржината и начинот на
функционирање на кредитниот реги-
стар.......................................................... 126/22

2847. Одлука за доставување податоци за
каматните стапки на банките на при-
мените депозити и на дадените креди-
ти............................................................ 126/24

2848. Одлука за доставување податоци за
состојбата и прометот на сметките од
сметковниот план  на  банките  и на
финансиските извештаи........................ 126/24

2849. Одлука за општите услови за отвора-
ње сметки во  Народната  банка  на
Република Македонија.......................... 126/25

2850. Одлука за кредитот во крајна инстан-
ца………………………………………. 126/26

2851. Одлука за утврдување на инструмен-
тите за обезбедување  при спроведу-
вање  монетарни операции................... 126/27

2852. Листа на хартии од  вредност  за
спроведување на монетарни операции 126/28

2853. Одлука за управувањето  со  ликвид-
носниот ризик на банките..................... 126/29

2854. Одлука за задолжителната резерва..... 126/34
2855. Упатство за изменување на Упат-

ството за спроведување на Одлуката
за методологијата за утврдување на
адекватноста на капиталот................... 126/40

2856. Политика за чување и управување со
девизните резерви на Република Ма-
кедонија.................................................. 126/43

2966. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за формата и со-
држината на формуларот со преддо-
говорни информации за понудените
кредитни услови за потрошувачки
кредит..................................................... 134/7

3070. Упатство за спроведување на Одлу-
ката за содржината и начинот на
функционирање на кредитниот реги-
стар.......................................................... 139/28

3071. Упатство за спроведување на Одлу-
ката за управување со ликвидносниот
ризик на банките.................................... 139/42

3344. Одлука за измени и дополнувања на
одлуката за методологијата за  прес-
метување годишна стапка на вкупни-
те трошоци............................................. 152/7

3345. Одлука за изменување на одлуката
за видовите и содржината  на финан-
сиските  извештаи на банките……….. 152/9

3346. Одлука за изменување и дополнува-
ње на одлуката за сметковниот (конт-
ниот) план за банките………………… 152/13

3347. Правилник  за формата и содржина-
та на образецот на барањето заради
неиздавање дозвола или согласност,
односно недонесување решение за од-
бивање на барањето за издавање доз-
вола или согласност  за вршење услу-
ги брз трансфер на пари……………… 152/14

3417. Упатство за измена и дополнување
на Упатството за начинот за вршење
на платниот промет со странство......... 156/74

3434. Упатство за начинот, формата и
образецот за известување за средства-
та и обврските на останатите финан-
сиски институции.................................. 157/16

3517. Упатство за пополнување извештаи
за камтните стапки на примените де-
позити и дадените кредити (образаец
КС - 1 и образец КС-2).......................... 160/18

3615. Одлука за изменување на Одлуката
за методологијата за утврдување на
адекватноста на капиталот................... 165/68

3616. Одлука за начинот и условите под
кои резидентите коишто не се овла-
стени банки, можат да отвораат и да
имаат сметки во странство................... 165/69

  
 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
208. Решение за стапување во примена на

востановен катастар на недвижности.. 9/52
235. Решение за стапување во примена на

востановен катастар на недвижности.. 11/2
623. Решение за стапување во примена на

востановен катастар на недвижности.. 24/195
702. Правилник за одржување на катаста-

рот на недвижностите........................... 27/88



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2011 Страна 131 
 

703. Правилник за начинот на користење,
дистрибуција, пристап, издавање, чу-
вање и заштита на податоците од гео-
детско-катастарскиот информационен
систем и за начинот на издавање на
податоци од катастарот на недвижно-
стите........................................................ 27/121

707. Правилник за геодетски работи за
посебни намени...................................... 28/7

708. Правилник за премер и обработка на
податоците од премерот........................ 28/16

709. Тарифник за висината на надоместо-
кот за извршени геодетски работи од
страна на трговци поединци овласте-
ни геодети и трговски друштва за гео-
детски работи......................................... 28/40

899. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности.. 36/120

1578. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности.. 59/94

1579. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности.. 59/95

1779. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности.. 69/15

1780. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар
на недвижности...................................... 69/15

2016. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за одржување
на катастарот на недвижностите.......... 81/63

2178. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање пот-
врда по пријавата за поединечно запи-
шување на правата на недвижностите,
односно неиздавање потврда по при-
јавата за запишување на правата на
недвижноститe кои во систематското
запишување останале незапишани...... 89/82

2184. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности.. 90/9

2185. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар
на недвижности..................................... 90/9

3072. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности.. 139/58

  
 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
  

Рег. бр.  Бр./стр.
209. Листа за дополнување на Листата на

категоризирани спортисти – Спортска
надеж....................................................... 9/52

2080. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварува-
ње на спортските резултати на катего-
ризирани спортисти во Република
Македонија........................................... 84/171

2081. Листа на категоризирани спортисти
во Република Македонија за период
јануари 2011 – јуни 2011 година.......... 84/171

2802. Листа на категоризирани спортисти –
Спортска надеж……………………….. 124/13

3435. Правилник за формата и содржината
на  барањето за добивање на решение
за вршење дејност спорт  и  за форма-
та и содржината на  барањето  заради
недонесување  на  решение за вршење
дејност спорт.......................................... 157/32

3966. Листа за дополнување на Листата на
категоризирани спортисти - спортска
надеж....................................................... 177/28

  
 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И  

ВЕТЕРИНАРСТВО 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
139. Решение за задолжително лаборато-

риско испитување на полихлорирани
бифенили во месо, производи од ме-
со, млеко, производи од млеко, јајца и
производи од јајца по потекло од Ре-
публика Германија кои се наменети
за исхрана на луѓе при увоз во Репуб-
лика Македонија.................................... 6/83

140. Решение за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија и транзит преку те-
риторијата на Република Македонија
на живи домашни и диви чапункари,
месо, производи од месо, млеко, ко-
лострум, производи од млеко и коло-
струм, семе за вештачко осеменува-
ње, јајце клетки и ембриони, кожа и
други производи, суровини и отпадо-
ци од домашни и диви чапункари по
потекло од Република Бугарија............ 6/84

496. Решение за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија и транзит преку те-
риторијата на Република Македонија
на живи домашни и диви чапункари,
месо, производи од месо, млеко, ко-
лострум, производи од млеко и коло-
струм, семе за вештачко осеменува-
ње, јајце клетки и ембриони, кожи и
крзна и други производи, суровини и
отпадоци од домашни и диви чапун-
кари по потекло од Република Буга-
рија.......................................................... 20/25

527. Правилник за посебните барања за
безбедност на храната за посебна ну-
тритивна употреба - млечна храна за
доенчиња(*)............................................ 21/136

528. Правилник за посебните барања за
безбедност на храната за посебна ну-
тритивна употреба - преработена хра-
на на житна основа и детска храна за
доенчиња и мали деца*......................... 21/164

710. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација и начинот на
спроведување на едукацијата............... 28/43

793. Годишна наредба за здравствена за-
штита на животните во 2011 година.... 33/11
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1003. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за забрана на увоз
во Република Македонија на живот-
ни, производи, суровини и отпадоци
од животинско потекло заради спре-
чување на внесување на трансмисив-
ни спонгиоформни енцефалопатии..... 41/41

1125. Правилник  за формата и содржина-
та и начинот на издавање и одземање
на службената легитимација на офи-
цијален ветеринар и инспектор за хра-
на…......................................................... 42/74

1202. Решение за задолжително лаборато-
риско испитување на радионуклиди
во пратки со храна за исхрана на луѓе
и храна за исхрана на животни, кои
потекнуваат или се испорачани од Ја-
понија и кои се наменети за увоз во
Република Македонија.......................... 44/87

1356. Правилник за формата и содржината
на регистарот на објекти и оператори
со храна од неживотинско потекло,
формата и содржината на регистарот
на објекти и оператори со храна од
животинско потекло, формата и содр-
жината на барањето  за  регистрација
и начинот на регистрација на  опера-
торите со храна и објектите.................. 49/124

1454. Правилник за начинот на означува-
ње и декларирање на месото и произ-
водите од месо од животни од видо-
вите говеда, овци, кози и свињи(*)...... 52/43

1536. Правилник за мерки за сузбивање и
искоренување на трансмисивни спон-
гиоформни енцефаалопатии (*)........... 57/298

1580. Листа на производи и нуспроизводи
од животинско потекло кои не подле-
жат на инспекција при увоз од страна
на официјален ветеринар на граничен
премин (*)............................................... 59/95

1736. 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, фор-
мата и содржината на ветеринарно-
здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пра-
тката со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло,
како и начинот и постапката на врше-
ње на проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни,
аквакултура и производи од животин-
ско потеклo(*)........................................ 66/432

1769. Правилник за начинот на издавање
на сертификатот за безбедност, фор-
мата и содржината на образецот на
барањето за издавање на сертифика-
тот, образецот на  сертификатот за
безбедност и висината на трошоците
во постапката за издавање на серти-
фикатот за безбедност........................... 68/74

2079. Исправка............................................... 84/171

1770. Решение за проверка и преглед на
пратки пластичен кујнски прибор од
полиамид и меламин кои потекнуваат
или се испорачани од Кина и Хонг
Конг при увоз во Република Македо-
нија.......................................................... 68/78

1792. Решение за престанување на важење
на решението за задолжително лабо-
раториско испитување на полихлори-
рани бифенили во месо, производи од
месо, млеко, производи од млеко, јај-
ца и производи од јајца по потекло од
Република Германија кои се наменети
за исхрана на луѓе при увоз во Репуб-
лика Македонија.................................... 70/20

1821. 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, фор-
мата и содржината на ветеринарно -
здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пра-
тката со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло,
како и начинот и постапката на врше-
ње на проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни,
аквакултура и производи од животин-
ско потекло (*)....................................... 72/11

 1911. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за формата и содржината на
ветеринарно санитарните сертифика-
ти за нуспроизводи од животинско
потекло кои се увезуваат или транзи-
тираат во или низ Република Македо-
нија.......................................................... 76/25

1926. Правилник за форма и содржина на
евиденцијата на дистрибуирани и пе-
чатени обрасци на сертификати за
здравствена состојба............................. 77/19

1927. Правилник за условите за ставање во
промет на одделни видови животни и
начинот на вршење на официјални
контроли при ставање во промет на
животни.................................................. 77/21

1994. Правилник за начинот на вршење на
официјалните контроли и постапките
за мониторинг на зоонози и предизви-
кувачи на зоонози и листа на зоонози
и предизвикувачи на зоонози кои се
редовно предмет на мониторингот (*) 80/34

1995. Правилник за начинот на вршење на
мониторинг и контрола на присуство-
то на резидуи и контаминенти во жи-
вите животни и храната од животин-
ско потекло, начинот на вршење на
официјалните контроли и постапките
за мониторинг и контрола на резидуи
и недозволени супстанции и мерките
кои се преземаат во случај на сомне-
ние и на позитивен наод на присуство
на резидуи и недозволени супстан-
ции(*)...................................................... 80/38
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2116. Исправка............................................... 86/41
2020. Решение за изменување на Решение-

то за задолжително лабораториско ис-
питување на радионуклиди во пратки
со храна за исхрана на луѓе и храна за
исхрана на животни, кои потекнуваат
или се испорачани од Јапонија и кои
се наменети за увоз во Република Ма-
кедонија.................................................. 81/220

2078. 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, фор-
мата и содржината на ветеринарно-
здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пра-
тката со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло,
како и начинот и постапката на врше-
ње на проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни,
аквакултура и производи од животин-
ско потекло............................................ 84/164

2261. Решение за зголемено ниво на офи-
цијални контроли на храна за живот-
ни и храна од неживотинско потекло
при увоз во Република Македонија..... 93/65

2303. 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, фор-
мата и содржината на ветеринарно-
здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пра-
тката со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло,
како и начинот и постапката на врше-
ње на проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни,
аквакултура и производи од животин-
ско потеклo(*)...................................... 95/46

2304. Правилник за мерки за сузбивање и
искоренување на африканската чума
кај копитари во Република Македони-
ја*............................................................ 95/65

2328. Правилник за посебни барања за
температурни контроли и одржување
на ладниот ланец за храна од живо-
тинско потекло....................................... 97/2

2329. Правилник за  начинот на вршење на
официјални контроли на салмонела.... 97/3

2330. Решение за забрана за увоз и повле-
кување од промет на семе од грчка
детелина, одредени видови семиња и
зрна кои се увезени од Египет во Ре-
публика Мекедонија.............................. 97/13

2346. Правилник за мерки за сузбивање и
искоренување на Њукастелска бо-
лест*........................................................ 98/9

2551. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденција за спро-
ведена едукација.................................... 106/78

2667. Решение за изменување на Решение-
то за задолжително лабораториско ис-
питување на радионуклиди во пратки
со храна за исхрана на луѓе и храна за
исхрана на животни, кои потекнуваат
или се испорачани од Јапонија и кои
се наменети за увоз во Република Ма-
кедонија............................................. 113/46

2668. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана за увоз во Ре-
публика Македонија на производи од
животинско потекло со потекло од
Мадагаскар............................................. 113/46

2677. 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 ве-
теринарно-здравствениот сертификат
или други документи што ја придру-
жуваат пратката со живи животни,
аквакултура и производи од животин-
ско потекло, како и начинот и постап-
ката на вршење на проверка и преглед
при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од
животинско потеклo.............................. 114/5

2857. Решение за забрана на увоз на произ-
води од животинско потекло намене-
ти за исхрана на  луѓе и животни по
потекло од  Кина во Република Маке-
донија..................................................... 126/43

2894. Решение за изменување на Решение-
то за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и храна
од неживотинско потекло при увоз во
Република Македонија..................... 129/49

2960. Правилник за начинот и постапка-
та на земање примероци за опреде-
лување на резидуи од пестициди во
храната во рамки на официјалната
контрола (*)....................................... 133/65

3046. Правилник за начинот и постапката
за издавање на одобрение, нејзиното
времетраење, потребната документа-
ција и висината на трошоците во по-
стапката за издавање на  одобрение
за  ставање  во  промет  на производот
од групата на ГМО храна...................... 137/31

3056. Правилник за образецот и содржина
на сертификатот кој ја придружува
пратката при увоз на храна за живот-
ни............................................................. 138/77
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3073. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз во Ре-
публика Македонија и транзит преку
територијата на Република Македо-
нија на живи домашни и диви чапун-
кари,  месо, производи од месо, мле-
ко, колострум, производи од млеко и
колострум, семе за вештачко осеме-
нување, јајце клетки и ембриони, ко-
жи и крзна и други производи, суро-
вини и отпадоци од домашни и диви
чапункари по потекло од Република
Бугарија.................................................. 139/58

3347. Правилник  за формата и содржина-
та на образецот на барањето заради
неиздавање дозвола или согласност,
односно недонесување решение за од-
бивање на барањето за издавање доз-
вола или согласност  за вршење услу-
ги брз трансфер на пари……………… 152/14

3379. Правилник за мерки за сузбивање и
искоренување на Везикуларна болест
кај свињите (*)...................................... 154/143

3419. Правилник за посебните барања за
безбедност на храната за посебна ну-
тритивна употреба – храна наменета
за користење во диети со ограничена
енергетска вредност со цел намалува-
ње на телесната  тежина (*).................. 156/76

3436. Правилник за посебните барања за
безбедност на храната за посебна нут-
ритивна употреба - диететскa хранa за
посебни медицински намени(*)........... 157/35

3478. Правилник за посебните барања за
безбедност на храната за посебна ну-
тритивна употреба (*)........................... 158/59

3495. Правилник за начинот на издавање
на одобрение,  потребната документа-
ција и висината на трошоците во по-
стапката за издавање  на  одобрение
за полнење и  ставање во промет на
минерална вода...................................... 159/22

3496. Правилник за начинот и постапката
на издавање на одобрение, нејзиното
времетраење, потребната документа-
ција и висината на трошоците во по-
стапката за издавање на одобрение за
ставање во промет на производот од
групата на храна и состојки на храна
произведени со иновирани техноло-
гии........................................................... 159/23

3519. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
одобрение односно заради недонесу-
вање на решение за одбивање на ба-
рањето за издавање на одобрение за
ставање во промет на ветеринарно -
медицински препарати.......................... 160/31

3520. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
одобрение односно заради недонесу-
вање на решение за одбивање на ба-
рањето за издавање на одобрение за
производство на ветеринарно меди-
цински препарати.................................. 160/33

3521. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
одобрение односно недонесување на
решение за одбивање на барањето за
издавање на одобрение на превозници
кои вршат односно не вршат превоз
на животни за долги патувања............. 160/35

3522. Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на решение
за овластување на ветеринарните
служби на одгледувалиштето за вр-
шење на активностите од областа на
здравствена заштита на животните..... 160/37

3523. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на ре-
шението односно недонесување на
решение за одбивање на барањето за
издавање на решението за овластува-
ње на ветеринарните служби на одг-
ледувалиштето за вршење на актив-
ностите од областа на здравствената
заштита на животните........................... 160/39

3524. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
одобрение односно недонесување на
решение за одбивање на барањето за
издавање на одобрение за вршење на
дејност на промет на големо односно
промет на мало со ветеринарно - ме-
дицински препарати ............................. 160/41

3537. Решение за определување на инспек-
циски места на граничен премин за
увоз на храна од неживотинско потек-
ло………................................................ 161/26

3538. Правилник за формата и содржината
на регистарот, информациите потреб-
ни за регистрација на објектите во
кои се чуваат животни за фармски це-
ли и начинот на регистрација……….. 161/27

3661. Решение за престанок на важење на
решението за задолжително лаборато-
риско испитување на тешки метали и
сулфити во одделни производи од ри-
ба со потекло од Габон кои се намене-
ти за исхрана на луѓе при увоз во Ре-
публика Македонија………………….. 167/103
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3703. 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 животни,
аквакултура и производи од животин-
ско потекло, како и начинот и постап-
ката на вршење на проверка и преглед
при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и  производи
од животинско потеклo (*)................... 168/23

4180. Исправка.............................................. 185/83
3820. Решение за забрана за увоз и повле-

кување од промет на семе од грчка
детелина, одредени видови семиња и
зрна кои се увезени од Египет во Ре-
публика Македонија............................. 173/125

3842. Правилник за квалитет на пченично
брашно.................................................... 175/22

3989. Наредба за извршување на ветери-
нарните мерки и контроли за заштита
на јавното здравство од контаминенти
или резидуи кои се пренесуваат од
животните или производите од живо-
тинско потекло во 2012 година............ 178/30

4069. Решение изменување на Решението
за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и храна
од неживотинско потекло при увоз во
Република Македонија......................... 181/34

4138. Правилник за начинот и постапката
за издавање на мислење, потребната
документација и висината на трошо-
ците во постапката за издавање мис-
лење по барање на странка за произ-
водство и увоз на додатоци на исхра-
на, храна за посебна нутритивна упо-
треба и збогатена храна, храна на која
и се додадени витамини и минерали... 184/19

4179. Правилник за мерки за сузбивање и
искоренување на одредени болести
кај водните животни (*)........................ 185/77

  
 АГЕНЦИЈА  

ЗА ЦИВИЛНО  
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

309. Правилник за стручно оспособува-
ње, проверки,  дозволи и  овластува-
ња  на  персоналот за метеоролошко
обезбедување на воздушниот сообра-
ќај............................................................ 14/9

495. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на
воздухоплови, како и податоците што
се доставуваат до Централниот реги-
стар на Република Македонија............. 20/16

625. Правилник за формата, содржината,
евиденцијата и начинот на издавање и
промена на Уверението за регистра-
ција на воздухоплови............................ 24/197

785. Правилник за начинот и местото на
обележување на воздухоплови ре-
гистрирани и евидентирани во Репуб-
лика Македонија со знаците за држав-
на припадност, регистарските ознаки
и другите ознаки.................................... 32/36

1355. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот на
вршење на превоз за сопствени потре-
би, како и посебните услови во однос
на воздухопловите, опремата и други-
те посебни услови неопходни за без-
бедно и уредно работење...................... 49/7

3479. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за правилата и постапките
на летањето на воздухопловите........... 158/71

3494. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на вршење на
превоз за сопствени потреби, како и
посебните услови во однос на возду-
хопловите, опремата и  другите  по-
себни  услови неопходни за безбедно
и уредно работење................................. 159/22

3536. Правилник за стручно оспособува-
ње, проверки, дозволи и овластувања
на персоналот кој врши работи во вр-
ска со утврдување на условите на ле-
тот и со постапките за  подготвување
на летот (FLIGHT DISPATCHER)…... 161/15

4035. Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на регистарот на
персоналот во воздухопловството и
другиот  стручен персонал....................... 179/23

  
 АГЕНЦИЈА  

ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ               
КОМУНИКАЦИИ НА РМ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

232. Одлука за објавување на јавен тендер
со претквалификација за избор на да-
вател на универзална услуга................. 10/126

642. Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на одобре-
ние за користење на радиофреквен-
ции и потребната документација......... 25/27

730. Правилник за методологијата за
пресметување на годишниот надоме-
сток за надзор на пазарот за електрон-
ски комуникации................................... 30/19

754. Правилник за пристап и користење
на специфични мрежни средства......... 31/20
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852. Правилник за видот и содржината на
податоците кои операторите на јавни
комуникациски мрежи и/или давате-
лите на јавни комуникациски услуги
се должни да ги објават во врска со
општите услови за пристап и користе-
ње, цените и тарифите и параметрите
за квалитет на јавните комуникациски
услуги...................................................... 35/85

981. Правилник за начинот на водење на
посебно сметководство за активно-
стите поврзани со интерконекција
и/или пристап и начинот на доставу-
вање на сметководствена документа-
ција.......................................................... 40/11

982. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за нивото на
деталност на  информациите што ќе
бидат објавени во референтните по-
нуди за интерконекција и начинот на
нивното објавување............................... 40/35

983. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за нивото на
деталност на информациите што ќе
бидат објавени во референтната пону-
да за разврзан пристап на локална
јамка и начинот на нивното објавува-
ње............................................................ 40/36

1262. Правилник за содржината, формата
и начинот на водење на електронски-
от регистар на изградени јавни елект-
ронски комуникациски мрежи............. 45/31

1559. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
та и формата на нотификацијата, по-
требната документација и потврдата
за регистрација....................................... 58/105

1576. Одлука за дополнување на Одлуката
за утврдување на релевантни пазари
што се подложни на претходна регу-
лација...................................................... 59/84

1577. Правилник за преносливост на брое-
ви............................................................. 59/85

1820. Правилник за начинот и условите за
одредување на зоната на електронска
комуникациска инфраструктура и
придружните инфраструктурни капа-
цитети и средства, заштитната зона и
радио коридорот како и  обврските на
инвеститорот.......................................... 72/5

2171. Правилник за техничките, употреб-
ните и другите услови за одредени ти-
пови на електронски комуникациски
мрежи и електронска комуникациска
инфраструктура, придружни инфраст-
руктурни капацитети и средства.......... 88/54

  
 АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
310. Одлука за определување на вредност

на поенот за пресметување на годиш-
ниот надоместок  за 2011 година......... 14/19

2301. Правилник за формата и содржината
на Службената легитимација на овла-
стеното лице за вршење надзор и за
начинот на нејзиното издавање и од-
земање..................................................... 95/42

2302. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденција за спро-
ведената едукација ............................... 95/44

3198. Одлука за утврдување на висината на
минимум бруто приход за задолжени
даватели.................................................. 146/11

3199. Правилник за барањата за квалите-
тот на услугите опфатени со универ-
залната услуга, параметрите за квали-
тет и нивното мерење............................ 146/12

3200. Правилник за видовите на финанси-
ски податоци и информации поврзани
со обезбедувањето на поштенските
услуги и начинот на нивното доставу-
вање до Агенцијата................................ 146/15

3201. Правилник за содржината и формата
на нотификацијата и потребната до-
кументација која се доставува со но-
тификацијата.......................................... 146/28

3202. Правилник за општите услови за
обезбедување на универзална услуга.. 146/35

3203. Правилник за критериумите за при-
стап до универзалната услуга, со
утврдување на подрачјата на едини-
ците на мрежата, на растојание меѓу
поштенските единици и број на пош-
тенски сандачиња.................................. 146/45

3204. Правилник за податоците и инфор-
мациите за универзалната услуга  кои
давателот на универзалната услуга е
должен да ги објави............................... 146/50

3205. Правилник за начинот  на  постапу-
вање  при  решавање на спорови.......... 146/53

3206. Правилник за начинот на водење на
посебно сметководство на давателот
на универзална услуга........................... 146/55

3801. Правилник за начинот на вршење
надзор и за формата и задолжителни-
те елементи на записникот за изврше-
ниот надзор............................................. 171/32

3821. Правилник за задолжителните еле-
менти на општите услови за обезбе-
дување на поштенски услуги................ 173/126

  
 АГЕНЦИЈА  

ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА  
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 
ПЕНЗИСКО-ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

237. Одлука за максималниот процент од
главнината на Друштво за управува-
ње со задолжителни и доброволни
пензиски фондови за заеми, кредити и
обврзници............................................... 11/4
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238. Одлука за максималниот процент од
главнината на Друштвото за управу-
вање со доброволни пензиски фондо-
ви за заеми, кредити и обврзници........ 11/4

239. Одлука за максималниот процент од
главнината на Друштвото за управу-
вање со задолжителни пензиски фон-
дови за заеми, кредити и обврзници.... 11/4

240. Правилник за методологијата за
пресметка на сопствените средства на
пензиско друштво.................................. 11/5

241. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот и постап-
ката за избор на член на Управен од-
бор и на Надзорен одбор на пензиско
друштво.................................................. 11/7

242. Правилник за формата и содржината
на финансиските извештаи на пензи-
ско друштво............................................ 11/7

294. Исправка на Правилникот за методо-
логијата за пресметка на сопствените
средства на пензиско друштво............. 13/112

375. Одлука за висината на месечниот на-
домест што го наплатува Агенцијата
за супервизија на капитално финанси-
рано пензиско осигурување од пензи-
ските друштва за 2011 година.............. 15/60

658. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот на членст-
во во доброволен пензиски фонд......... 26/36

659. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за потребниот обем
на тргување и неопходната кадровска,
техничка и организациона оспособе-
ност на домашните правни лица кои
можат да бидат избрани за вршење на
услуги со хартии од вредност.............. 26/37

660. Правилник за начинот и постапката
на маркетинг на пензиски фондови..... 26/38

720. Правилник за начинот на вршење
контрола на пензиски друштва............ 29/13

721. Правилник за начинот на известува-
ње на Агенцијата за супервизија на
капитално финансирано пензиско
осигурување од страна на пензиско
друштво.................................................. 29/18

722. Правилник за начинот на спојување
на пензиски друштва и спојување на
пензиски фондови.................................. 29/19

1263. Одлука за утврдување на процентот
на ликвидни средства на друштво за
управување со доброволни пензиски
фондови.................................................. 45/39

1264. Одлука за утврдување на процентот
на ликвидни средства на друштво за
управување со задолжителни и добро-
волни пензиски фондови...................... 45/39

1265. Правилник за начинот и постапката
за давање на одобренија........................ 45/39

1266. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за поблиските услови
за основање на пензиски друштва....... 45/41

1267. Правилник за лиценцирање на пен-
зиски друштва........................................ 45/41

2377. Правилник за начинот на присоеди-
нување на пензиски друштва и присо-
единување на пензиски фондови......... 99/27

2378. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за инвестирање на
средствата на задолжителните пензи-
ски фондови........................................... 99/32

  
 АГЕНЦИЈА  

ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА  
ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

85. Решение од Агенцијата за супервизи-
ја на осигурување.................................. 5/2

86. Правилник за формата и содржината
на билансните шеми и детална содр-
жина на Годишниот извештај за рабо-
тењето на Друштвата за осигурување
и/или реосигурување............................. 5/3

87. Правилник за пресметка на потреб-
ното ниво на маргина на солвентност
на Друштвата за осигурување и/или
реосигурување....................................... 5/66

88. Правилник за видовите и описот на
ставки што ќе се земат предвид при
пресметка на капиталот на Друштво
за осигурување и/или реосигурување.. 5/76

89. Правилник за статистичките осигу-
рителни стандарди на Друштвата за
осигурување и/или реосигурување...... 5/82

271. Правилник  за формата, содржината
и начинот на водење регистри на за-
стапници во осигурувањето, друштва
за застапување во осигурувањето,
осигурителни брокери, осигурително
брокерски друштва и банки………… 12/19

997. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за контен
план за друштвата за осигурување и
реосигурување....................................... 41/31

998. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и
содржината на билансните шеми и де-
тална содржина на годишниот изве-
штај за работењето на друштвата за
осигурување и/или реосигурување...... 41/33

999. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за пресметка
на потребното ниво на маргина на
солвентност на друштвата за осигуру-
вање и/или реосигурување................... 41/33

1000. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за минимал-
ните стандарди за пресметка на тех-
ничките резерви..................................... 41/34

1001. Правилник за потребната докумен-
тација за добивање дозвола за врше-
ње работи на застапување во осигуру-
вањето..................................................... 41/35
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1002. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење регистри на за-
стапници во осигурувањето и осигу-
рителни брокери  од страна  на друш-
твата за осигурување, осигурително
брокерските друштва и друштвата за
застапување во осигурување................ 41/40

1697. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за видовите и описот на ста-
вки што ќе се земат предвид при
пресметка на капиталот на друштво
за осигурување и/или реосигурува-
ње…....................................................... 64/42

1698. Правилник за деталната содржина
на потврдата на овластениот актуар.... 64/44

1699. Правилник за методот за пресметка
на коефициентот на ликвидност и
минималната ликвидност...................... 64/55

1700. Правилник за видови и карактери-
стики на средствата кои ги покриваат
техничките резерви и средствата кои
ја покриваат математичката резерва,
како и деталнo пласирање и ограни-
чување на тие вложувања и нивно
вреднување............................................. 64/58

1701. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и
содржината на билансните шеми и де-
тална содржина на годишниот изве-
штај за работењето на друштвата за
осигурување и/или реосигурување...... 64/63

1746. Правилник за начинот и постапката
за наплата и пренос на наплатената
премија од страна на осигурително
брокерските друштва............................ 67/55

1747. Правилник за формата и содржината
на извештајот за вреднување на ста-
вките во билансот на состојба.............. 67/56

1910. Решение од Агенцијата за супервизи-
ја на осигурување.................................. 76/24

2172. Решение од Агенцијата за супервизи-
ја на осигурување.................................. 88/63

2227. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и
постапката за наплата и пренос на на-
платената премија од страна на осигу-
рително брокерските друштва.............. 92/9

2716. Правилник за начинот на спроведу-
вање на стручниот испит потребен за
добивање на дозвола за работа како
овластен актуар..................................... 119/28

2717. Правилник за потребната докумен-
тација за добивање дозвола за  работа
како овластен актуар............................ 119/31

3285. Решение за издавање дозвола за вр-
шење осигурително брокерски работи 150/16

3286. Решение за издавање дозвола за вр-
шење осигурително брокерски работи 150/16

3358. Правилник за потребната докумен-
тација за добивање  дозвола за врше-
ње на осигурително брокерски рабо-
ти............................................................. 153/29

3656. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за потребната
документација  за добивање лиценца
за  застапник во осигурувањето……... 167/11

3657. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за условите
за стекнување со и испитување на
стручната подготвеност потребна  за
вршење работи на застапување во
осигурувањето………………………... 167/13

3658. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за условите
за стекнување со и испитување на
стручната подготвеност потребна за
вршење осигурително брокерски ра-
боти……................................................ 167/13

3659. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за потребната
документација за добивање лиценца
за осигурителен брокер……………… 167/13

3660. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за статистичките
осигурителни стандарди на друштвата
за осигурување и/или реосигурување 167/15

3762. Правилник за начинот на вршење на
видео надзор во Агенцијата за супер-
визија на осигурување........................... 170/44

3841. Правилник за начинот на постапува-
ње по претставки поднесени до Аген-
цијата за супервизија на осигурување
од осигурениците, од корисниците на
осигурување и од трети оштетени лица 175/20

  
 АГЕНЦИЈА ЗА  

АДМИНИСТРАЦИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
704. Деловник за начинот на работа на Ко-

мисијата на Агенцијата за администра-
ција, за решавање во втор степен по 
жалби и приговори на државните
службеници.............................................. 27/147

2173. Деловник за начинот на работа на Ко-
мисијата на Агенцијата за администра-
ција, за решавање во втор степен по 
жалби и приговори на државните  слу-
жбеници и Комисијата на Агенцијата 
за администрација, за решавање во 
втор степен по жалби и приговори на 
јавните службеници................................ 88/63

  
 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА    

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
900. Правилник за утврдување на критери-

уми за определување на бројот на виши
јавно обвинителски советници, само-
стојни јавно обвинителски советници,
јавно обвинителски советници, стручни
соработници, јавно обвинителски при-
правници и други државни службеници
во јавните обвинителства…………….. 36/120
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 СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

138. Одлука за измена и дополнување на 
Деловникот за работа на Советот на 
јавните обвинители на Република Ма-
кедонија……………………………….... 6/83

174. Оглас за избор на јавни обвинители…. 7/132
243. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија.............. 11/16
901. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија.............. 36/121
1203. Одлука од Совет на Јавните обвините-

ли на Република Македонија................. 44/88
1204. Оглас за избор на јавен обвинител на 

Советот на јавните обвинители на Ре-
публика Македонија.............................. 44/88

1562. Одлука од Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија............. 58/107

1563. Одлука од Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија............. 58/107

2118. Одлука за избор на јавни обвинители 
во основните јавни обвинителства...... 86/42

2119. Одлука за престанок на функцијата ја-
вен обвинител........................................ 86/42

2177. Одлука за престанок на функцијата ја-
вен обвинител......................................... 89/82

2623. Одлука за престанок на функцијата ја-
вен обвинител......................................... 111/68

2722. Одлука за престанок на функцијата
член на Советот на јавните обвините-
ли на Република Македонија................. 119/48

2723. Оглас за избор на јавни обвинители... 119/48
2801. Оглас за избор на член на Советот на 

јавните обвинители на Република Ма-
кедонија.................................................. 124/12

2807. Исправка.......................... 125/7
3617. Одлука од Советот на Јавните обви-

нители на Република Македонија……. 165/72
3729. Одлука за избор на јавен обвинител

во Основното јавно обвинителство
Штип без ограничување на траење на
мандатот………………………………. 169/31

3730. Оглас за избор на член на Советот на 
јавните обвинители на Република Ма-
кедонија од редот на јавните обвини-
тели од подрачјето на Јавното обвини-
телство на Република Македонија........ 169/31

3731. Оглас за избор на Виш  јавен обвини-
тел на  Вишото  јавно обвинителство
Скопје………………………………….. 169/32

4067. Одлука за  проширување на система-
тизацијата на бројот на јавни обвини-
тели во Основното јавно обвинителс-
тво Куманово, Основното јавно обви-
нителство Охрид, Основното јавно об-
винителство Кичево, Основното јавно 
обвинителство Струга, Основното јав-
но обвинителство Велес, Основното 
јавно обвинителство Тетово, Основно-
то јавно обвинителство Струмица, Ос-
новното јавно обвинителство Скопје.... 181/33

4068. Одлука за избор на виши  јавни обви-
нители во Вишите јавни обвинителс-
тва и јавни обвинители во Основните 
јавни обвинителства............................... 181/34

4122. Оглас за избор на јавни обвинители…. 182/72
  
 АКАДЕМИЈА  

ЗА ОБУКА НА СУДИИ И          
ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

272. Статут на Академијата за судии и
јавни обвинители................................... 12/20

497. Статут за изменување и дополнување
на Статутот на Академијата за судии
и јавни обвинители................................ 20/32

1534. Правилник за начинот на реализаци-
ја на програмите за континуирана
обука....................................................... 56/12

  
 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1716. Правилник за формата, содржината и 

постапката за издавање, користење и 
одземање на службената легитимација 
на народниот правобранител, замени-
ците и вработените во стручната служ-
ба на народниот правобранител............. 65/96

2228. Деловник за работа на Народниот пра-
вобранител............................................... 92/10

2734. Исправка ............................................... 120/8
  
 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА      

ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

12. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата..... 1/6

136. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата..... 6/81

201. Одлука за утврдување на продажна
цена на природен гас во првиот квар-
тал од 2011 година................................. 8/88

231. Одлука за утврдување на продажна
цена на природен гас за тарифни по-
трошувачи приклучени на системот
за  дистрибуција на природен гас во
Технолошко-Индустриска Развојна
Зона-Скопје во првиот квартал од
2011 година........................................... 10/126

236. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата..... 11/3

437. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата..... 18/155
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438. 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)...................................................... 18/157

439. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија во мала
хидроелектрана...................................... 18/159

526. Исправка .............................................. 21/136
440. Одлука за издавање на лиценца за вр-

шење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија од фото-
волтаичен систем.................................. 18/163

441. Одлука за утврдување на содржината
на лиценцата за вршење на енергетска
дејност производство на електрична
енергија од обновливи извори на
енергија од фотоволтаичен систем на
Друштвото за производство, трговија
и услуги МАВИС ДОО Штип.............. 18/165

524. Правилник за цени на електрична
енергија на тарифни потрошувачи...... 21/25

525. Правилник за начинот и условите за
определување на регулиран максима-
лен приход и регулирани просечни
тарифи за пренос на електрична енер-
гија, организирање и управување со
пазарот на електрична енергија и
дистрибуција на електрична енергија. 21/78

634. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата..... 25/23

635. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и цена за вршење
на регулираната енергетската дејност
снабдување со електрична енергија на
тарифни потрошувачи за ЕВН Елек-
тростопанство на Македонија АД за
дистрибуција и снабдување со елект-
рична енергија Скопје за 2011 година 25/24

636. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход за вршење на ре-
гулирана енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија на АД
ТЕЦ Неготино во државна сопстве-
ност Неготино за 2011 година.............. 25/25

637. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и цена за вршење
на регулираната енергетска дејност
производство на електрична енергија
на АД Електрани на Македонија –
Скопје за 2011 година........................... 25/25

638. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и цена за вршење
на регулираната енергетската дејност
снабдување со електрична енергија на
тарифни потрошувачи  за АД ЕЛЕМ
Подружница „Енергетика“ - Скопје за
2011 година............................................ 25/25

639. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и регулирана про-
сечна тарифа за дистрибуција на еле-
ктрична енергија за вршење на регу-
лираната енергетска дејност дистри-
буција на електрична енергија за ЕВН
Електростопанство на Македонија
АД за дистрибуција и снабдување со
електрична енергија Скопје за 2011
година……............................................. 25/26

640. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и просечна тари-
фа за вршење на регулираните енер-
гетски дејности пренос на електрична
енергија и организирање и управува-
ње со пазарот на електрична енергија
на операторот на електропреносниот
систем на Македонија, АД МЕПСО -
Скопје за 2011 година........................... 25/26

641. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и регулирана про-
сечна тарифа за дистрибуција за вр-
шење на регулираната енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична
енергија за АД ЕЛЕМ Подружница
„Енергетика“ -Скопје за 2011 година.. 25/27

728. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија
со електрична енергија......................... 30/10

729. Одлука за утврдување на содржината
на лиценцата за вршење на енергетска
дејност производство на топлинска и
електрична енергија во постројки за
комбинирано производство на топ-
линска и електрична енергија на
друштвото за производство, трговија
со електрична енергија КОГЕЛ СЕ-
ВЕР ДОО Скопје.................................... 30/12

752. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата..... 31/18

753. Одлука за одобрување на користење
на повластенa тарифa за купопродаж-
ба на електрична енергија произведе-
на во фотоволтаичен систем................. 31/19

975. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата..... 39/19
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976. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија
со сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и горива за транспорт......... 39/20

977. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност складира-
ње на сурова нафта, нафтени дерива-
ти, биогорива и горива наменети за
транспорт-складирање на екстра лес-
но масло (ЕЛ-1), мазут М-1 НС и те-
чен нафтен гас (ТНГ)............................ 39/23

994. Одлука за одобрување на користење
на повластени тарифи за купопродаж-
ба на електрична енергија произведе-
на во мала хидроелектрана................... 41/29

995. Одлука за одобрување на цена за вр-
шење на дејностите пренос на приро-
ден гас и управување со системот за
пренос на природен гас за периодот
од 1.4.2011 година до 31.12.2011 го-
дина и за 2012 година од регулирани-
от период................................................ 41/30

996. Одлука за одобрување на цена за вр-
шење на дејноста снабдување со при-
роден гас на тарифните потрошувачи
приклучени на системот за пренос на
природен гас за периодот од 1.4.2011
до 31.12.2011 година и за 2012 година
од регулираниот период........................ 41/30

1337. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата…. 48/29

1453. Одлука за утврдување на продажна
цена на природен гас во вториот квар-
тал од 2011 година................................ 52/43

1517. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија
со електрична енергија.......................... 54/72

1518. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност дистрибу-
ција на природен гас......................... 54/74

1519. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија
со електрична енергија.......................... 54/75

1520. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија........... 54/77

1521. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија........... 54/77

1522. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија
со сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и  горива за транспорт........ 54/77

1529. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата..... 56/2

1558. Одлука за утврдување на продажна
цена на природен гас за тарифни по-
трошувачи приклучени на системот
за дистрибуција на природен гас во
технолошко-индустриска развојна зо-
на-Скопје во вториот квартал од 2011
година.................................................... 58/105

1620. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата..... 60/81

1645. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија.......... 61/335

1646. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија
со електрична енергија.......................... 61/335

1647. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност транс-
порт на сурова нафта или нафтени де-
ривати преку нафтоводи, односно
продуктоводи......................................... 61/337

1665. Одлука за одобрување на користење
на повластенa тарифa за купопродаж-
ба на електрична енергија произведе-
на во фотоволтаичен систем................. 62/81

1696. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата..... 64/41

1715. Одлука за издавање на лиценца за вр-
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максимален приход и цена за вршење
на регулираната енергетска дејност
производство  на  електрична енерги-
ја на АД Електрани на Македонија –
Скопје за 2012 година........................... 185/70

4164. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и регулирана про-
сечна тарифа за 2012 година, како и
основен приход за 2012, 2013 и 2014
година за вршење на регулираната
енергетска дејност дистрибуција на
електрична енергија на ЕВН Македо-
нија АД Скопје................................... 185/70

4165. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и цена за вршење
на регулираната енергетска дејност
снабдување со електрична енергија на
тарифни потрошувачи на ЕВН Маке-
донија  АД Скопје за 2012 година........ 185/71

4166. Одлука одобрување на основен при-
ход за 2012, 2013 и 2014 година, регу-
лиран максимален приход за 2012 го-
дина и регулирана просечна тарифа за
2012 година за вршење на регулира-
ната енергетска дејност пренос на
електрична енергија на операторот на
електропреносниот систем на Маке-
донија АД Мепсо – Скопје................... 185/71
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4167. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход за 2012 година и
регулирана просечна тарифа за 2012
година за вршење на регулираната
енергетска дејност организирање и
управување со пазарот на електрична
енергија на операторот на електро-
преносниот систем на Македонија,
АД Мепсо - Скопје................................ 185/72

4168. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и тарифа за врше-
ње на дејностите пренос и управува-
ње со системот за пренос на природен
гас за 2012 година и годишен приход
по составни елементи за вршење на
дејностите пренос и управување со
системот за пренос на природен гас за
регулиран период  2012-2016 година
на АД ГА-МА Скопје............................ 185/72

4169. Одлука за одобрување на тарифа за
вршење на  регулирана дејност ди-
стрибуција на природен гас и снабду-
вање со природен гас на тарифните
потрошувачи приклучени на системот
за дистрибуција на природен гас на
дирекцијата за технолошко - инду-
стриски развојни зони – Скопје,
(ДТИРЗ) за 2012 година и годишен
приход по составни елементи за регу-
лиран период 2012-2016 година.......... 185/73

4170. 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............. 185/73

4171. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход за производство,
дистрибуција и снабдување со топ-
линска енергија  за  греење  и  тариф-
ни   ставови   за 2012 година на Скоп-
је север АД-Скопје................................ 185/74

4172. 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
топлинска енергија   дистрибуција  на
топлина  ДООЕЛ Скопје....................... 185/74

4173. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и тарифни ставо-
ви за 2012 година за вршење на енер-
гетската дејност снабдување со топ-
линска енергија за греење на снабду-
вање  исток ДООЕЛ Скопје.................. 185/74

4174. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и тарифни ставо-
ви за 2012 година за вршење на енер-
гетската дејност снабдување со топ-
линска енергија за греење на снабду-
вање запад ДООЕЛ Скопје................... 185/75

4175. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и тарифни ставо-
ви за 2012 година за вршење на енер-
гетската дејност снабдување со топ-
линска енергија  за  греење  на  снаб-
дување  центар ДООЕЛ Скопје............ 185/76

4176. Одлука за продолжување на важно-
ста на одлуката за примена на цена за
вршење на дејноста снабдување со
природен гас на тарифните потрошу-
вачи приклучени на системот за пре-
нос на природен гас на Макпетрол
пром-гас ДООЕЛ Скопје....................... 185/76

4177. Одлука за продолжување на важно-
ста и примената на одлуките за АД
ЕЛЕМ Подружница „Енергетика“....... 185/76

4178. Решение за стекнување со својство
на квалификуван потрошувач  на
природен гас........................................... 185/77 

  
 ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

643. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за работа на 
Одборот за  доделување на наградата
„Гоце Делчев“........................................ 25/75

1581. Одлука за доделување на наградата
„Гоце Делчев" за 2011 година, за осо-
бено значајни остварувања од интерес
за Републиката во областа на науката. 59/95

  
 ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МИТО ХАЏИ  
ВАСИЛЕВ ЈАСМИН“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
3822. Одлука за доделување на државната

награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“
во 2011 година за остварувања во об-
ласта на публицистиката и новинарс-
твото од интерес на Република Маке-
донија...................................................... 173/128

  
 ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2327. Одлука за доделување на Државната

награда „Мајка Тереза" во 2011 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 
соработката како меѓу народите, така
и меѓу припадниците на различните
заедници, култури и вери…………… 96/32
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 ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА

„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
3602. Одлука за доделување на државната

награда "Св. Климент Охридски" во 
2011 година за највисоко признание
за долгогодишни остварувања во об-
ласта на воспитанието, образование-
то, културата,  уметноста,  здравство-
то, спортот, заштитата и унапредува-
њето на човековата околина и во со-
цијалната дејност од јавен интерес на 
Република Македонија.......................... 164/20

  
 ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„23 ОКТОМВРИ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
3142. Одлука за доделување на Државната

наградата „23 Октомври" во 2011 го-
дина за долгогодишни остварувања во 
областа на науката, културата, образо-
ванието, заштитата на државните ин-
тереси и промоција на државните
приоритети, вредности и културно-
историското наследство на Република
Македонија............................................. 144/6

  
 ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2967. Одлука за доделување на државната

награда „11 Октомври" во 2011 годи-
на, за највисоко признание за живот-
но дело во областа на науката, умет-
носта, стопанството и во другите деј-
ности од јавен интерес на Република
Македонија............................................. 134/16

  
 МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1. Закон за ратификација на Договорот

во врска со Координативниот комитет
во рамките на Состанокот на минист-
рите за одбрана на Југоисточна Евро-
па (СЕДМ КК)........................................ 11/1

2. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Хрватска
за соработка во заштитата од природ-
ни и техничко-технолошки катастро-
фи............................................................. 11/20

3. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Слове-
нија за соработка на полето на зашти-
та од природни и други несреќи.......... 11/44

4. Закон за ратификација на Спогодбата
за РАКВИАК - Центар за безбедносна
соработка................................................ 11/78

5. Закон за ратификација на Спогодбата
за научна и технолошка соработка ме-
ѓу Владата на Република Македонија
и Владата на Црна Гора......................... 11/106

6. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Црна Гора за сора-
ботка во областа на образованието...... 11/115

7. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Австрија
за соработка во областа на културата.. 18/1

8. Закон за ратификација на Конвенци-
јата за Центарот за спроведување на 
законот во Југоисточна Европа............ 18/15

9. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Република Македонија и Црна
Гора за социјално осигурување............ 25/1

10. Закон за ратификација на Рамковната
конвенција на Советот на Европа за 
значењето на културното наследство
во општеството...................................... 25/46

11. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Полска
за соработка во областа на одбраната.. 25/69

12. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Србија
за регулирање на режимот за локален
граничен сообраќај................................ 117/1

13. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Србија
за преземање на лица со нелегален
влез или престој..................................... 117/30

14. Закон за ратификација на Протоколот
за привилегии и имунитети на Цента-
рот за спроведување на законот во Ју-
гоисточна Европа............................... 117/99

15. Закон за ратификација на Договорот
за основање на Меѓународна антико-
рупциска академија како меѓународна
организација........................................... 117/123

16. Закон за ратификација на Договорот
за воен грант меѓу Владата на Репуб-
лика Македонија и Владата на Репуб-
лика Турција и Протоколот за спрове-
дување на финансиска поддршка меѓу
Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија и Министерството
за национална одбрана на Република
Турција................................................... 117/171
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17. Закон за ратификација на Договорот
за економска соработка меѓу Владата
на Република Македонија и Владата
на Црна Гора........................................... 117/187

18. Закон за ратификација на Дополни-
телниот протокол кон Договорот за 
изменување и пристапување кон Цен-
тралноевропскиот договор за слобод-
на трговија.............................................. 117/205

19. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Црна Гора за заем-
но поттикнување и заштита на инве-
стициите............................................. 117/236

20. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Република Македонија и Кралс-
твото Норвешка за одбегнување на 
двојно оданочување и заштита од фи-
скална евазија по однос на даноците
на доход........................ 117/268

21. Закон за  ратификација на Договорот
за економска соработка меѓу Владата
на Република Македонија и Владата
на Република Унгарија.......................... 132/1

22. Закон за ратификација на Договорот
за примена на членот 65 од Конвенци-
јата за признавање на европски патен-
ти............................................................ 132/14

23. Закон за ратификација на Меморан-
думот за разбирање меѓу Владата на 
Република Македонија и Владата на 
Република Словенија за соработка во 
областа на јавните финансии................ 132/22

24. Закон за ратификација на Ревидира-
ната Европска социјална повелба…… 148/1

25. Закон за ратификација на изменува-
њето и дополнувањето на Конвенци-
јата за физичка заштита на нуклеарен
материјал................................................ 148/59

26. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Федеративна Репуб-
лика Бразил за ослободување од визи. 157/1

27. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Косово
за соработка и заемна помош по ца-
рински прашања.................................... 157/15

28. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Одборот на директори на Реги-
оналниот центар за Централна и 
Источна Европа за регулирање на 
правниот статус на Регионалниот цен-
тар за животна средина за Централна
и Источна Европа во Република Ма-
кедонија.................................................. 172/1

29. Закон за ратификација на Конвенци-
јата за правата на лица со инвалид-
ност и Факултативниот протокол кон 
конвенцијата за правата на лица со 
инвалидност........................................... 172/19

30. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Србија
за услови за патување на државјаните
на двете земји.................................... 172/91

31. Закон  за ратификација на Договорот
за оперативна и стратешка соработка
меѓу Република Македонија и Канце-
ларијата на Европската полиција......... 172/100

32. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Литвани-
ја за поттикнување и заемна заштита
на инвестиции........................................ 178/1

33. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Косово
за екстрадиција...................................... 178/31

34. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Косово
за трансфер на осудени лица................ 178/67

35. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Косово
за заемна правна помош во кривични
предмети................................................. 178/92

  
 ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ  

ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА  
ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ 
СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
ПОКАНА НА  ЕВРОПСКАТА 

УНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1. Преглед на декларации, заеднички

позиции, обраќања, реакции и изјави
на ЕУ (Брисел) кон кои Република
Македонија се придружи во периодот
1 јули - 31 декември 2010 година......... 19/2

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 де-
кември 2010 година…………………... 19/3

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 2010 го-
дина……………..................................... 19/5

4. Преглед на изјави на Претседателст-
вото на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена
ОН-ОСБЕ, Стразбург), кон кои Ре-
публика Македонија се придружила
во периодот 1 јули - 31 декември 2010 
година………………............................. 19/2
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5. Одлука за воведување на рестриктив-
ната мерка согласно со Одлуката на 
Советот на ЕУ 2011/70/ЗНБП од 31 ја-
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на Република Македонија...................... 6/82
755. Одлука за одземање на дозвола за вр-

шење на радиодифузна дејност............. 31/27
756. Решение за престанок на важноста на 

дозволата за вршење радиодифузна 
дејност на ТРД „РТВ МИКС“ Јулија 
ДООЕЛ Неготино.................................. 31/28
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757. Правилник за условите, начинот и 
постапката за издавање копија од 
снимка на објавена информација во 
рамките на програмскиот сервис на 
радиодифузерите на државно ниво во 
Република Македонија и радиодифу-
зерите од регионот Скопје (Градот 
Скопје и неговата околина)................... 31/29

758. Правилник за условите, начинот и 
постапката за чување и бришење сни-
мки на радио и телевизиски програм-
ски сервиси............................................. 31/31

816. Одлука за објавување конкурс за до-
делување дозвола за вршење радиоди-
фузна дејност (телевизија преку ка-
бел) на локално ниво………………….. 34/130

817. Одлука за објавување конкурс за до-
делување дозволи за вршење радиоди-
фузна дејност (радио) на локално ни-
во.............................................................. 34/131

1004. Правилник за основните технички 
услови, стандарди и параметри за сту-
дискиот дел на радиодифузерите......... 41/42

1005. Правилник за техничките услови при 
задолжителното снимање, чување и 
доставување на емитуваната програма 41/47

1622. Правилник за однесувањето на ради-
одифузерите во периодот пред започ-
нување на изборната кампања............. 60/86

1623. Правилник за рамноправен пристап 
во медиумското претставување за вре-
ме на изборна кампања.................... 60/88

1782. Одлука за доделување дозвола за вр-
шење радиодифузна дејност (радио)
на локално ниво..................................... 69/16

2082. Одлука за доделување дозволи за вр-
шење радиодифузна дејност (радио) 
на локално ниво...................................... 84/172

2083. Одлука за доделување дозвола за вр-
шење радиодифузна дејност преку јав-
на комуникациска мрежа (телевизија 
преку кабел)  на локално ниво.............. 84/173

3335. Правилник за измена на правилникот 
за условите, начинот и постапката за 
издавање копија од снимка на објаве-
на информација во рамките на прог-
рамскиот сервис на радиодифузерите 
на државно ниво во РМ и радиодифу-
зерите од регионот Скопје (градот
Скопје и неговата околина) бр.01-
861/1 од 11.03.2011 („Сл. весник на 
РМ“ бр. 31/2011)..................................... 151/84

3634. Решение за престанок на важноста на 
дозволата за вршење радиодифузна 
дејност на Друштвото за телекомуни-
кации и радиодифузија АЛБ ТВ 2010 
ДООЕЛ Скопје, бр. 07-110 од 
18.05.2010 година................................... 166/19

  
 АДВОКАТСКА КОМОРА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
853. Одлука од Адвокатската комора на 

Република Македонија......................... 35/104
854. Одлука за измена и дополнување на 

Тарифата за награда и надоместок на 
трошоците за работа на адвокатите.... 35/104

1894. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Статутот на Адвокатската ко-
мора на Република Македонија........... 75/30

2406. Одлука за измена и дополнување на
тарифата за награда и надоместок на
трошоците за работа на адвокатите.... 100/160

3732. Одлука за измена на статутот на
АКРМ…………………………………. 169/32

3733. Одлука за измена на статутот на
АКРМ…………………………………. 169/33

3734. Статут на Адвокатската комора на 
Република Македонија....................... 169/33

  
 КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1560. Решение за определување на денот

за отпочнување со работа на изврши-
телот....................................................... 58/106

1561. Решение за определување на денот
за отпочнување со работа на изврши-
телот..................................................... 58/106

2117. Решение за определување на денот
за отпочнување со работа на изврши-
телот...................................................... 86/42

3269. Решение за определување на денот
за отпочнување со работа на изврши-
телот...................................................... 149/36

3270. Решение за определување на денот
за отпочнување со работа на изврши-
телот...................................................... 149/36

3282. Решение за определување на денот
за отпочнување со работа на изврши-
телот...................................................... 150/15
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3283. Решение за определување на денот
за отпочнување со работа на изврши-
телот....................................................... 150/15

3284. Решение за определување на денот
за отпочнување со работа на изврши-
телот....................................................... 150/15

3420. Решение за определување на денот
за отпочнување со работа на изврши-
телот………………………………… 156/80

3803. Решение за определување на денот
за отпочнување со работа на изврши-
телот....................................................... 171/40

3932. Решение за определување на денот 
за отпочнување со работа на изврши-
телот....................................................... 176/71

3933. Решение за определување на денот 
за отпочнување со работа на изврши-
телот....................................................... 176/71

  
 НОТАРСКА КОМОРА            

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  

Рег. бр.  Бр./стр.
463. Нотарска тарифа од Нотарската ко-

мора на Република Македонија........... 19/45
  
 ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА      

НА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

663. Правилник за изменување на Правил-
никот за начинот на издавање, продолжу-
вање, обновување и одземање на лицен-
цата за работа и формата и содржината 
на образецот на лиценцата за работа на 
здравствените работници со високо обра-
зование од областа на фармацијата……... 26/60

  
 КОМОРА НА РМ ЗА  

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И 
ИМОТ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

943. Статут на Комора на Република Маке-
донија за обезбедување на лица и имот.. 37/127

  
 ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

462. Основен суд Велес - Список на кан-
дидати кои ги исполнуваат условите
по огласот............................................... 19/43

580. Исправка.............................................. 23/76
 ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1621. Листа на судски вештаци за Основен

суд Неготино.......................................... 60/83

 ДИРЕКЦИЈА  
ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

  
Рег. бр. Бр./стр.
1564. Правилник за изменување и дополну-

вање на Правилникот за максимално 
дозволени количини на радионуклиди 
во храна, вода, воздух, земјиште, про-
изводи и суровини од животинско и 
растително потекло и предмети за 
општа употреба...................................... 58/107

1877. Исправка................................................ 74/88
1702. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за критериуми за примена на 
извори на јонизирачко зрачење во ме-
дицината, ветеринарната медицина, 
фармацијата и стоматологијата...... 64/64

2918. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за висината на трошоците за 
издавање на  дозволи и лиценци....... 132/12

3483. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на 
решение за дозвола................................ 158/142

3525. Правилник за квалификации и здрав-
ствена состојба на лице кое може да 
ракува со извори на јонизирачко зра-
чење......................................................... 160/43

  
 ДИРЕКЦИЈА  

ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
786. Правилник за мерките за заштита од 

пожари, експлозии и опасни материи... 32/40
1338. Правилник за техничките нормативи 

за изградба на јавни засолништа…….. 48/30
1817. Правилник за формата и содржината

на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденцијата за 
спроведената едукација.......................... 71/31

1996. Упатство за содржината на Правилни-
кот за заштита од пожари и експлозии 
на државните органи, органите на др-
жавната управа, единиците на локал-
ната самоуправа, јавните претпријати-
ја, јавните установи, трговските друш-
тва, трговците поединци и други прав-
ни лица.................................................... 80/56

2187. Правилник за содржината, формата и 
начинот на издавање и одземање на 
легитимацијата на која е истакнат ме-
ѓународен знак за распознавање на ци-
вилната заштита..................................... 90/10
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 ДИРЕКЦИЈА  
ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ  

ПОДАТОЦИ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
3145. Правилник за формата и содржината

на Барањето за утврдување на повреда
на правото на заштита на личните по-
датоци...................................................... 144/6

  
 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 

ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ  
ЗОНИ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

800. Одлука за започнување на постапка за 
јавно приватно партнерство................... 33/111

1649. Правила за изменување на правила за 
условите за користење на Технолошко 
индустриската развојна зона  „Скопје 
1” - Скопје............................................... 61/342

1650. Тарифник за надоместоци за изврше-
ни услуги на корисник на технолошка
индустриска развојна зона.................... 61/344

2892. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
“ШТИП” на надоместоци за извршени 
услуги кон корисниците на ТИРЗ 
“ШТИП”................................................. 129/46

2893. Правила за условите за користење на
Технолошко индустриската развојна 
зона “ШТИП”......................................... 129/46

3437. Одлука за започнување на постапка за 
јавно приватно партнерство................... 157/40

  
 КОМИСИЈА  

ЗА ЗАШТИТА НА  
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

902. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 36/121

903. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата...................................... 36/122

904. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 36/122

905. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 36/123

906. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................ 36/123

907. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 36/123

908. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 36/124

909. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................ 36/124

910. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 36/126

911. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 36/126

912. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата...................................... 36/127

1895. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 75/31

1896. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................ 75/32

1897. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 75/32

1898. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 75/32

1899. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 75/33

1900. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 75/33

1901. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 75/34

1902. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата....................................... 75/35

1903. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата.................................. 75/35

3360. Решение од Комисијата за заштина на 
конкуренцијата....................................... 153/35

3361. Решение од Комисијата за заштина на 
конкуренцијата........................................ 153/35

3362. Решение од Комисијата за заштина на 
конкуренцијата........................................ 153/36

3363. Решение од Комисијата за заштина на 
конкуренцијата....................................... 153/36

3364. Решение од Комисијата за заштина на 
конкуренцијата....................................... 153/36

3365. Решение од Комисијата за заштина на 
конкуренцијата....................................... 153/37

3366. Решение од Комисијата за заштина на 
конкуренцијата....................................... 153/38

3367. Решение од Комисијата за заштина на 
конкуренцијата....................................... 153/39

3368. Решение од Комисијата за заштина на 
конкуренцијата....................................... 153/39

3369. Решение од Комисијата за заштина на 
конкуренцијата....................................... 153/40

3370. Решение од Комисијата за заштина на 
конкуренцијата....................................... 153/40

3371. Решение од Комисијата за заштина на 
конкуренцијата....................................... 153/41

3372. Решение од Комисијата за заштина на 
конкуренцијата....................................... 153/42

  
 КОМИСИЈА  

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
32. Одлука  за објавување на известување 

за датумот од кој почнува да тече ро-
кот за поднесување на заверена писме-
на изјава……………………………… 2/67
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645. Одлука за објавување на известување
за датумот од кој почнува да тече ро-
кот за поднесување на заверена писме-
на изјава................................................... 25/84

734. Одлука за изменување на Одлуката бр.
03-27/1 за содржината и формата на 
писмената изјава утврдена во член 6 од 
Законот за определување дополнителен 
услов за вршење јавна функција……… 30/21

2121. Правилник за содржината, формата, 
начинот на водење и пристапот до Ре-
гистарот на лицата за кои Комисијата 
за верификација на фактите ќе утврди 
дека не го исполнуваат дополнителни-
от услов за  вршење јавна функција…. 86/43

3603. Одлука за објавување на известување
за датумот од кој почнува да тече ро-
кот за поднесување на  заверена пис-
мена изјава............................................... 164/20

  
 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
1624. Одлука за започнување на постапка за 

јавно-приватно партнерство.................. 60/92
3934. Анекс договор кон основниот договор

за меѓуопштинска соработка од обла-
ста на внатрешната ревизија и инспек-
циски работи........................................... 176/72

  
 ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
759. Договор за вршење на определени ра-

боти од страна на општина Валандово 
за општина Богданци.............................. 31/32

 ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
1793. Одлука за измена и дополнување на 

Одлуката за започнување на постапка 
за реконструкција и модернизација на 
опремата на уличното осветлување со 
пристапување кон јавно приватно 
партнерство.............................................

 
 
 
 
 

70/20 
  
 УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМА-

ТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
„СВ.АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
2120. Одлука за избор на ректор на Универ-

зитетот за информатички науки и тех-
нологии „Св. Апостол Павле“ Охрид.... 86/42

 ОДБОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА 
ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

644. Правилник за задолжителните компо-
ненти кои треба да ги поседуваат сту-
диските програми од првиот, вториот и 
третиот циклус на студии......... 25/75

3380. Правилник за измени и дополнувања 
на Правилникот за задолжителните 
компоненти кои треба да ги поседуваат 
студиските програми од  првиот, вто-
риот и третиот циклус на студии........... 154/146

  
 МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА 

ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА  
- МАРНЕТ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

273. Одлука за избор на директор на Маке-
донската академска истражувачка мре-
жа-МАРНЕТ............................................. 12/32

464. Правилник за организацијата и упра-
вувањето со врвниот македонски до-
мен МК во областа на интернет и за ко-
ристење на поддомените во него........ 19/51
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за 2012 година........................................ 170/48
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