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2768. Одлука од Претседателот на Република Македонија....................................
3375. Одлука за помилување на осудени
лица.......................................................
3846. Одлука од Претседателот на Република Македонија...................................
4071. Одлука за помилување на осудени
лица по повод Новата 2012 година......

123/2
154/2
176/8
182/4

УРЕДБИ
Рег. бр.
Бр./стр.
2506. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за знамињата на единиците на Армијата на Република
Македонија.............................................
106/3
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
УРЕДБИ
Рег. бр.
Бр./стр.
92. Уредба за изменување на Уредбата за
униформата и ознаките на униформата на полицијата………………………
6/3
274. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставувањето
и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и
транзит на стоки....................................
13/2
275. Уредба за воспоставување и начин на
користење на информацискиот систем за обработка на податоци во
електронски облик и електронски
потпис при поднесување барања и
пријави до Агенцијата за катастар на
недвижности..........................................
13/4
276. Уредба за Методологијата за изработка на процената на загрозеноста на
безбедноста на Република Македонија
од сите ризици и опасности, нејзината
содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената..
13/6
323. Уредба за поблиските критериуми за
директни плаќања, корисниците на
средствата, максималните износи и
начинот на директните плаќања за
2011 година............................................
15/8
324. Уредба за агломерациите, главните
патишта, главните железнички пруги
и главните аеродроми за кои треба да
се подготвуваат стратешки карти за
бучава.....................................................
15/19
501. Уредба за изменување на Уредбата за
условите и начинот на користење на
услугите што ги врши Службата за
општи и заеднички работи на Владата
на Република Македонија....................
21/3
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532. Уредба за изменување на Уредбата за
методологија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива……………….
664. Уредба за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци
во електронски облик и електронски
потпис, при управување со документи кај буџетските корисници...............
965. Уредба за изменување на Уредбата за
начинот и постапката на отуѓување,
давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна
спогодба, висината на трошоците на
постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и висината на цената на земјиштето и на закупнината..
979. Исправка ..............................................
1011. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2011 година..................................
1134. Уредба за дополнување на Уредбата
за постапката за известување на Европската комисија за донесување на
технички и нехармонизирани прописи, технички спецификации и стандарди.......................................................
1211. Уредба за изменување на Уредбата за
учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа
на животната средина...........................
1212. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги
и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително
се спроведува постапка за оцена на
нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето..........................................................
1319. Уредба за изменување на Уредбата за
висина на надомест за приватизација
на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за
наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште...................
1357. Уредба за мерките и процедурите за
олеснување во цивилното воздухопловство...................................................
1358. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за посебните услови,
начинот и постапката за добивање на
одобрение за летање.............................

22/3

27/3

39/2
40/2

42/7

44/55

45/8

45/8

48/3
50/3

50/84

1428. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2011 година..................................
1429. Уредба за изменување на Уредбата за
начинот за утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при
увоз и/или производство на нафтени
деривати.................................................
1673. Уредба за организацијата и користењето на воздушниот простор...............
1674. Уредба за постапката за спречување
на неправилности, начинот на меѓусебната соработка, формата, содржината, роковите и начинот за известување за неправилностите......................
1913. Уредба за изменување на Уредбата за
поблиските критериуми за директни
плаќања, корисниците на средствата,
максималните износи и начинот на
директните плаќања за 2011 година....
2122. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за посебните услови,
начинот и постапката на утврдување
на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на
важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и
овластен лекар поединец за вршење
на здравствените прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал..............................
2209. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2011 година..................................
2285. Уредба за дополнување на Уредбата
за применување на регулативите на
Комисијата на Европските заедници
за распоредување на одредени стоки
во Комбинираната номенклатура*......
2403. Уредба за еко дизајн на производи (*)…………………………………
2417. Уредба за минималните технички
стандарди и услови во поглед на
опремата (хардверот), како и функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање..........................
2418. Уредба за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на
посебните трошоци за спроведување
на постапките за отуѓување и давање
под закуп........................... ....................
2511. Исправка..............................................
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2507. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на
искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока......................
106/6
2615. Исправка .............................................. 111/17
2508. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба
на наменските дотации во културата
во 2012 година.......................................
106/7
2509. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба
на блок дотации од областа на културата во 2012 година...............................
106/8
2510. Уредба за методологијата за распределба на наменски дотации за плати и
додатоци на плати за вработените во
територијалните противпожарни единици за 2012 година..............................
106/9
2624. Уредба за определување на согорувачките капацитети кои треба да преземат мерки за заштита на амбиентниот воздух од загадување(1)...............
112/2
2625. Уредба за начинот, постапката и потребната документација за враќање
на надоместокот за извоз или уништување на спакувани стоки и за извоз или уништување на кеси за транспорт на стоки.........................................
112/3
2626. Уредба за начинот, постапката и потребната документација за враќање
на надоместокот за извезената количина на батерии и акумулатори...........
112/4
2627. Уредба за индикативни цели за заштеда на енергија во Република Македонија.....................................................
112/5
2735. Уредба за правилата и условите за заемна оперативност на системите, нивните
составни делови и поврзаните процедури
за давање на услугите на воздухопловна
навигација со европската АТМ мрежа….
121/2
2782. Уредба за престанување на важење на
Уредбата за начинот и постапката за
издавање на лиценци односно одобренија за приредување на игри на среќа…
124/2
2803. Уредба за дополнување на Уредбата за
поблиските критериуми за директни
плаќања, корисниците на средствата,
максималните износи и начинот на директните плаќања за 2011 година……..
125/2
3087. Уредба за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis) (*)................................
141/2
3088. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на
Царинскиот закон..................................
141/7
3208. Исправка …..........................................
147/1
3447. Исправка............................................... 158/25
3089. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2011 година.................................. 141/138
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3109. Уредба за начинот и постапката за
поднесување на известување за доделување на државна помош, како и постапката за вршење надзор на постојната државна помош (*).......................
3232. Уредба за измена и дополнување на
Уредбата за начелата за внатрешна
организација на органите на државната управа.................................................
3289. Уредбa за дополнување на Уредбата за
Методологија за утврдување на вредноста на станот, како и Методологијата за
утврдување на висината на закупнината,
висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење
на станот, постапката за доделување на
непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп и закупот
на станови за определена намена................
3576. Уредба за стандардите и нормативите за планирање, изградба и уредување на објектите кои ги користи Министерството за внатрешни работи на
граничните премини.............................
3663. Уредба за Методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2012
година.....................................................
3704. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за висината на цената
на градежното земјиште сопственост
на Република Македонија и висината
на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп.......................................
3795. Исправка...............................................
3741. Уредба за престанување на важењето
на Уредбата за начинот на водењето
на евиденцијата на воените обврзници
3742. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2011 година..................................
3847. Уредба за повластени тарифи за електрична енергија (*)..............................
3848. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
блок дотации за основното образование пo општини за 2012 година...........
3849. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
наменски дотации за основното образование по општини за 2012 година....
3850. Уредба за Методологија за утврдување
на критериуми за распределба на блок
дотации за средното образование по
општини и градот Скопје за 2012 година

142/2

149/3

151/3

164/3

168/3

169/2
171/9

170/3

170/4
176/8

176/11

176/12

176/12
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3935. Уредба за начинот на постапување при
промет со засегнати и заштитени диви
видови растенија, габи животни и нивни делови од страна на царинските органи, другите надлежни органи и служби на граничните премини и научните
и стручните установи, како и на овластени депозитари на конфискуваните
примероци при недозволен промет…..
221. Исправка на Уредбата за изменување на Уредбата за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност (објавена во „Сл.
весник на РМ“ бр. 168/2010)................

97.

98.

177/3

99.

100.
10/17

ОДЛУКИ
Рег. бр.
Бр./стр.
40. Одлука за давање согласност на Програмата за работа и Финансискиот
план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2011 година...
3/4
41. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерство за правда-Управа за
водење на матични книги.....................
3/4
42. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во
Романија, со седиште во Темишвар....
3/5
43. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во
Сојузна Република Германија, со седиште во Дизелдорф.............................
3/5
44. Одлука за давање согласноста на
Програмата за работа на Агенцијата
за енергетика на Република Македонија за 2011 година...............................
3/5
74. Одлука за формирање на Комисија за
изготвување на Граѓански законик на
Република Македонија.........................
4/2
82. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата
на функционерите кои ги именува
Владата на Република Македонија......
5/2
93. Одлука за предавање во владение на
недвижности…………………………..
6/3
220. Исправка..............................................
10/17
94. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на недвижна ствар
на Министерството за информатичко
општество и администрација………...
6/4
95. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижна ствар
на Министерството за информатичко
општество и администрација………...
6/4
96. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на
ЈП „Стрежево“ Битола за 2011 година………………………………………
6/4

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.
142.

143.

Одлука за престанок и за давање на
времено користење на движна ствар
на Министерството за надворешни
работи………………………………….
Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во
Федеративна Република Бразил, со
седиште во Рио Де Жанеиро…………
Одлука за давање согласност на Годишната програма со финансиски
план на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони за 2011
година………………………………….
Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина–собирен кварц на лежиштето КО с. Поменско и
КО с. Степанци, општина Извор–Велешко......................................................
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“……
Одлука за изменување на Одлуката
за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти………………………………..
Одлука за давање согласност на Годишната програма за реализација на
стратешкиот план на Агенцијата за
катастар на недвижности за 2011 година.........................................................
Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за
2011 година……………………………
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Друштвото за производство, трговија
и услуги „ЈАВОР-РЕКА“ Богдан и
Јанче ДОО Кавадарци на локалитетот
„с. Драгожел”, општина Кавадарци….
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1183. Одлука за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на
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минерална суровина – варовник на
Земјоделската задруга со ограничена
одговорност
„АГРОПРОИЗВОД“
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на Друштвото за производство, трговија и услуги „ЕУРО АКТИВА“ ДОО
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услуги „ЕУРО АКТИВА“ ДОО експорт-импорт Скопје на локалитетот
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Урбанистичка планска документација
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за започнување постапка за доделување на Договор за јавно-приватно партнерство за изградба на нов студентски дом на локација во Штип.
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– Скопје во државна сопственост за
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на минералната суровина – варовник
од лежиштето „Тодорови Бавчи“ општина Велес…………………………...
1220. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минералната суровина – туларска
глина од лежиштето „Горна Брца“,
Велес…………………………………..
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од лежиштето „Превалец“, Велес……
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лежиштето „Раковец“, Велес………
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Истевник, општина Делчево...............
1275. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа,
Здравствен дом „Скопје“- Скопје........
1276. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за ограничување на
извоз на пченица...................................
1277. Одлука за престанок на користење и
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Скопје.....................................................
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1278. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина–подземна
вода на ДПТУ „БИОМЕДИУМ“ ДОО
увоз-извоз Струмица на локалитетот
„с.Габрово”, општина Струмица.........
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1280. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок,
глина и лапорец на „Цементарница
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1342. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2010 година и Годишниот извештај за работењето во
2010 година на ЈП Службен весник на
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1343. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за избор на прворангиран кандидат за најповолен понудувач по јавниот повик за прибирање на
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на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во
Република Македонија (Пакет 1)…….
1345. Одлука за изменување на Одлуката
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на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во
Република Македонија (Пакет 2)…….
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пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Градот
Скопје………………………………….
1783. Исправка...............................................
1359. Одлука за престанок и давање на
времено користење на недвижна
ствар........................................................
1360. Одлука за отстапување на Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест...............................................
1361. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување на Програмата
за работа и Финансискиот план на
Агенцијата за странски инвестиции и
промоција на извозот на Република
Македонија за 2011 година..................
1362. Одлука за давање согласност на Националната програма за безбедност....
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„Студенчица“ Скопје за 2010 година..
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Битола.....................................................
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3234. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Дирекцијата за заштита и спасување..
3235. Одлука за давање на одобрение за
трансформација во приватна установа
за социјална заштита на стари лица....
3236. Одлука за едностран раскин на договорот за концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавица и Црн Врв“ општина Кратово.......................................
3237. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштво за
градежништво и трговија “ЖИКОЛ“
ДООЕЛ експорт-импорт Струмица,
на локалитетот “с. Куклиш“, општина
Струмица................................................
3238. Одлука за давање одобрение за основање на Приватна установа за децадетска градинка „ИЗВОРЧЕ - МОНТЕСОРИ“ во Скопје..............................
3239. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движни ствари
на ЈЗУ Клиничка болница Битола –
Битола.....................................................
3240. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на ЈЗУ Здравствен дом Скопје-Скопје
3241. Одлука за влегување и престојување
на странски вооружени сили – припадници на Армијата на Република
Србија на територијата на Република
Македонија заради вежбовна активност “Македонски блесок 08”..............
3242. Одлука за субвенционирање на каматата која произлегува од финансискиот договор, наменет за финансирање
на мали и средни претпријатија и
други приоритетни проекти – II фаза
склучен меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за
поддршка на развојот............................
3271. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на Министерството за труд и социјална политика.....................................................
3272. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување Локална урбанистичка планска документација за изградба на oбјекти со
намена Б-1 „Мали комерцијални и деловни единици“ КО Долна Белица,
oпштина Струга.....................................
3273. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на
добрата и услугите кои подлежат на
повластена стапка на данокот на додадена вредност.....................................
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3290. Одлука за формирање Национален
координативен центар за гранично
управување.............................................
3291. Одлука за престанок и давање на
времено користење на недвижна
ствар на Министерството за здравство.........................................................
3292. Одлука за ослободување од плаќање
радиодифузна такса..............................
3293. Одлука за прогласување на збирка на
движно културно наследство „Збирка
на музејски предмети од средновековниот период“ во Националната
установа Музеј Гевгелија за културно
наследство од особено значење...........
3294. Одлука за прогласување на збирка на
движно културно наследство „Збирка
на теракоти од архелошкиот локалитет Вардарски Рид“ во Националната
установа Музеј Гевгелија за културно
наследство од особено значење...........
3295. Одлука за прогласување на збирка на
движно културно наследство „Збирка
на разгледници од старо Скопје“ во
Јавната установа Музеј на град Скопје за културно наследство од особено
значење..................................................
3296. Одлука за прогласување на збирка на
движно културно наследство „Збирка
на раноантичка камена и метална
пластика од археолошкиот локалитет
Вардарски Рид“ во Националната
установа Музеј Гевгелија за културно
наследство од особено значење...........
3297. Одлука за прогласување на збирка на
движно културно наследство „Збирка
на монети од средновековниот период од VI – XVI век“ во Јавната установа Музеј на град Скопје за културно наследство од особено значење......
3298. Одлука за прогласување на збирка на
движно културно наследство „Збирка
монети од османлискиот период“ во
Јавната
установа Музеј на град
Скопје за културно наследство од
особено значење...................................
3299. Одлука за прогласување на збирка на
движно културно наследство „Збирка
фотографии од Благоја Дрнков“ во
Јавната
установа Музеј на град
Скопје за културно наследство од
особено значење....................................
3300. Одлука за прогласување на збирка на
движно културно наследство „Збирка
епиграфски споменици од османлискиот период“ во Јавната установа
Музеј на град Скопје за културно
наследство од особено значење..........
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3301. Одлука за прогласување на збирка на
движно културно наследство „Збирка
археолошки предмети од средновековен период од XII – XIII век“ во Јавната установа Музеј на град Скопје
за културно наследство од особено
значење...................................................
3302. Одлука за прогласување на збирка на
движно културно наследство „Збирка
предмети од применета уметност од
мал формат и литургиска опрема од
XIV до XIX век“ во Јавната установа Музеј на град Скопје за културно
наследство од особено значење.........
3303. Одлука за прогласување на збирка на
движно културно наследство „Збирка
на монети од античкиот период“ во
Јавната
установа Музеј на град
Скопје за културно наследство од
особено значење...................................
3304. Одлука за прогласување на збирка на
движно културно наследство „Збирка
икони и други уметнички религиски
предмети“ во Националната установа
Музеј на Македонија - Скопје за културно наследство од особено значење
3305. Одлука за определување на заштитни зони на изворот „Студенчица“.......
3306. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина–кварц на локалитетот „с.Возарци“ општина Кавадарци..................
3307. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на локалитетот „Пржани“ општина Кочани........................
3308. Одлука за висината на единствениот
надоместок од умножување за приватно користење....................................
3309. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење на недвижна ствар..........................
3310. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи на Градот Скопје........
3311. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште, за донесување на урбанистички план вон населено место за изградба на стопански
комплекс-комерцијални и деловни
намени, производство и сервиси, КО
Башино село, општина Велес..............
3312. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за престанок и за давање
на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје..............................
3313. Одлука за отворање на културно информативен центар на Република
Македонија во Република Словенија..
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3336. Одлука за изменување на Одлуката
за воведување на мерка за заштита на
пазарот на пченица и брашно, со врзување на количините на увоз на пченица и брашно, со откуп на пченица
произведена во Република Македонија …….....................................................
3349. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на 110 КВ далновод ТС Скопје 1-ТС Југохром –ТС
Тетово 1-општина Бутел, Шуто Оризари, Чучер Сандево, Ѓорче Петров,
Сарај, Јегуновце, Желино и Тетово....
3350. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на Министерството за образование и наука..
3351. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени
предмети со правосилна одлука на
Министерството за локална самоуправа.........................................................
3352. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите и уделите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (втора аукција со намалување
на почетната продажна цена по акција/удел.....................................................
3383. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..............................
3384. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на уделите на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија............
3385. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на уделите на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија............
3398. Одлука за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за
јавно приватно партнерство.................
3399. Одлука зa престанување на важење
на Одлуката за давање согласност за
склучување на договорот за давање
на трајно користење движна ствар без
надоместок.............................................
3400. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини...........
3401. Одлука за прекин на постапката за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција,
одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта
во Република Македонија (Пакет 1)….
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3402. Одлука за прекин на постапката за
доделување концесија за вршење на
работите на изградба, реконструкција,
одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта
во Република Македонија (Пакет 2)…
3403. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
општина Студеничани, без надомест..
3404. Одлука за отпишување на побарувањата спрема МРТ.................................
3405. Одлука за намалување на увозните
давачки за бел шеќер...........................
3448. Одлука за давање согласност за трајна пренамена за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс на
градба, КО Градовци, општина Зелениково.....................................................
3449. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на паркинг
простор за превозни средства (камиони-влекачи со полуприколки), со објект за дневна нега и мала гаража за
складирање на резервни делови, КО
Крупиште, општина Карбинци............
3450. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка и одобрување на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на
фабрика за флаширање на вода, КО
Рожден, општина Кавадарци................
3451. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување Урбанистички план вон населено место за
изградба стопански комплекс со пропратна содржина – рудник “Вепрчани“ КО Вепрчани, општина Прилеп...
3452. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Базна станица за мобилна телефонија VLS 6096,
КО Ново Конско, општина Гевгелија.
3453. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фарма за кокошки, КО Ливада, општина Струга...
3454. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на големи трговски единици, во КО Челопек, општина Брвеница.....................................
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3455. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за донесување на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СТП 6066,
КО Горобинци, општина Свети Николе.............................................................
3456. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за донесување на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за
производство на минерална вода и
СО2, КО Трн, општина Битола...........
3457. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за донесување на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа, КО Белчиште, општина Дебарца..............................................
3458. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште за донесување на Урбанистички план вон населено место за лесна индустрија, КО
Галате, општина Врапчиште................
3459. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хала за изработка на лимени конструкции, КО
Чајле, општина Гостивар......................
3460. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс, КО Стримница, општина
Желино...................................................
3461. Одлука за престанок на користење
на недвижна ствар – земјиште од Министерство за одбрана...........................
3462. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за донесување на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица број СРМ7071-Пехчево за мобилна
телефонија, КО Пехчево, општина
Пехчево..................................................
3463. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно, за изработка на Урбанистички план вон населено место Оровник за градежна парцела 1 за
изградба на база на бетон во КО
Оровник, општина Дебарца.................
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3464. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на работилница за монтажа на пластични и алуминиумски профили, КО Чајле, општина Гостивар............................................
3465. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на „Пекара со
пропратни објекти“ КО Мислешево,
општина Струга.....................................
3466. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на станица за
снабдување со течни горива и течен
нафтен гас со придружни објекти на
автопатот Скопје - Тетово Е-65, КО
Арнакија - општина Сарај....................
3467. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс за лесна и незагадувачка
индустрија и магацински простор,
КО Табановце, општина Куманово.....
3468. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на угостителски и туристички комплекс, КО Ново
Конско, општина Гевгелија................
3469. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија VLS 9059,
КО Тимјаник, општина Неготино........
3470. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на деловни објекти со времено сместување, КО
Младо Нагоричане, општина Старо
Нагоричане.............................................
3471. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на соларна
централа, КО Ново Село, општина
Струга.....................................................

158/37

158/38

158/39

158/40

158/41

158/42

158/43

158/44

Страна 61

3472. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект пансион со мали комерцијални и деловни
намени, КО Аргулица, општина Карбинци......................................................
3473. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хала за изработка на арматурно железо, КО Вруток, општина Гостивар.........................
3474. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за образование и
наука.......................................................
3485. Одлука за формирање на Совет за
борба против перење пари и финансирање на тероризам...........................
3501. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на општина Центар............................
3502. Одлука за давање согласност на
Програмата за изменување и дополнување на Годишната инвестициона
програма за 2011 година на ЈП ХС
„Злетовица“-Пробиштип......................
3503. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба од работењето во 2006 година......................
3504. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба од работењето во 2007 година......................
3505. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштво за превоз, трговија и услуги “МИ ТРАНС“
ДООЕЛ увоз - извоз Велешта, на локалитетот „Краста“ с. Бороец, општина Струга................................................
3506. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на општината Македонска Каменица............................................................
3507. Одлука за изменување на Одлуката
за отворање на амбасада на Република Македонија во Јапонија, со седиште во Токио.........................................
3508. Одлука за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување на
„Вевчански извори“ за заштитено
подрачје во категоријата споменик на
природа..................................................
3509. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Центар за
култура „Григор Прличев“-Охрид.....

158/49

158/50

158/51
159/2

160/4

160/5
160/5
160/5

160/6

160/6

160/6

160/6

160/7

Страна 62

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2011

3526. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од стоковните резерви……..
3527. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината и начинот на плаќање на посебниот надоместок, видот и количеството на растенија, растителни производи и други
објекти и предмети за кои се плаќа
надоместокот, како и висината и начинот на плаќање на трошоците во
областа на здравјето на растенијата…
3540. Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници –
Скопје………………………………….
3541. Одлука за давање на согласност за
отуѓување на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија……………………………………......
3542. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Музеј на
Македонија - Скопје………………….
3543. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Музеј на
Македонија – Скопје…………………
3544. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за воведување на мерка
за заштита на пазарот на брашно, со
врзување на количините на увоз на
брашно, со откуп на пченица произведена во Република Македонија……..
3545. Одлука за отстапување на движни
ствари–сувенири на Националната
установа Музеј на Македонија Скопје.....................................................
3577. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – геотермална вода на АД
“Оранжерии“ с. Хамзали, општина
Босилово на локалитетот “с. Банско“,
општина Струмица................................
3578. Одлука за утврдување на бројот на
стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2011/2012 година......
3579. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
Управниот суд на Република Македонија..........................................................
3580. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
Советот на јавни обвинители на Република Македонија.............................
3581. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
Основниот суд Скопје 1........................

161/2

161/2

162/3

162/3

162/3

162/3

162/4

162/5

164/5

164/5

164/5

164/6
164/6

3582. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
Основниот суд Скопје 2........................
3583. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
Апелациониот суд Скопје....................
3584. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
Основниот суд Радовиш.......................
3585. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција..................................................
3586. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
Вишото јавно обвинителство Скопје..
3587. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
Министерството за правда..................
3588. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македонија за општина Струмица.......................
3589. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македонија за општина Кисела Вода...................
3590. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македонија за општина Карпош...........................
3591. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македонија за општина Делчево..........................
3592. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македонија за општината Струга.........................
3593. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македонија за општина Виница...........................
3594. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
АД Електрани на Македонија-Скопје..
3635. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на радиорелејна мрежа СДХ и ПДХ за интерна
употреба на ЕВН Македонија АД, КО
Приковци, општина Кратово...............
3636. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено место Папрадиште за изградба на планинарски дом Чеплес, КО Папрадиште, општина Чашка...............................

164/6
164/7
164/7

164/7
164/8
164/8

164/8

164/9

164/9

164/9

164/9

164/9

164/10

167/3

167/3

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2011

3637. Одлука за давање согласност за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште за донесување Локална
урбанистичка планска документација
за изградба џамија, КО Лажец, општина Битола............................................
3638. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште за донесување на Урбанистички план вон населено место за стопанска зона, КО Баланци, oпштина Центар Жупа.............
3639. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на резервоар
за вода, КО Страчинци, општина
Илинден.................................................
4047. Исправка...............................................
3640. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место
за езеро Младост, КО Башино село и
КО Отовица, општина Велес..............
3641. Одлука за давање согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
објект со намена Г класа, KO Кукуречани, општина Битола......................
3642. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште за донесување на Урбанистички план вон населено место за стопанска комплекс,
КО Оризари, општина Кочани.............
3664. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на
Здравствена установа - природно лекувалиште Негорски Бањи АД с. Негорци, Гевгелија на локалитетот „Негорски Бањи“ с. Негорци, општина
Гевгелија................................................
3665. Одлука за запишување на право на
сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата
на недвижностите..................................
3666. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Факултетот за дизајн и технологии на
мебел и ентериер при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ Скопје.............
3667. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Пчиња 1”..............................................

167/3

167/4

167/4
181/4

167/5

167/6

167/6

168/4

168/4

168/4

168/5

Страна 63

3668. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Пчиња 2”..............................................
3669. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Крива Река 2”.......................................
3670. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Бабуна 2”..............................................
3671. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Брегалница 4”......................................
3672. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Брегалница 5”......................................
3673. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Брегалница 6”......................................
3674. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Вардар 1”..............................................
3675. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Вардар 2”..............................................
3676. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Вардар 6”..............................................
3677. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Вардар 7”..............................................
3678. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Вардар 8”..............................................
3679. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Вардар 10”............................................
3680. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Вардар 12”............................................
3681. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Треска 1”..............................................
3682. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Црн Дрим 1”.........................................

168/5

168/5

168/5

168/6

168/6

168/6

168/6

168/6

168/7

168/7

168/7

168//7

168/8

168/8

168/8

Страна 64

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2011

3683. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Црн Дрим 2”.........................................
3684. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Црна Река 1”.........................................
3685. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Црна Река 2”.........................................
3686. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Црна Река 3”.........................................
3687. Одлука за пристапување на Република Македонија кон (С 187 ) Конвенцијата за промотивната рамка за безбедност и здравје при работа, 2006 на
Меѓународната организација на трудот...........................................................
3688. Одлука за пристапување на Република Македонија кон Конвенцијата за
приватните агенции за вработување
(С 181) на Меѓународната организација на трудот........................................
3689. Одлука за пристапување на Република Македонија кон (С 177) Конвенцијата за работа дома, 1996 на Меѓународната организација на трудот...........
3690. Одлука за пристапување на Република Македонија кон (С 183 ) Конвенцијата за заштита на мајчинството,
2000 на Меѓународната организација
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за социјална заштита на стари лица....
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3854. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
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малa хидроелектрична централa бр.
108 Беловишка по јавен повик за прибирање на понуди за доделување на
концесија за вода за производство на
електрична енергија од 44 мали хидроелектрични централи по моделот
проектирање, изградба, оперирање и
пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со oтворен повик...............................
3856. Одлука за прекин на постапката за
доделување на концесија за вода производство на електрична енергија од
мали хидроелектрични централи по
јавен повик за прибирање на понуди
за доделување на концесија за вода за
производство на електрична енергија
од 44 мали хидроелектрични централи по моделот проектирање, изградба, оперирање и пренос на сливовите
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Дрим во постапка со oтворен повик....
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кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
Црн Дрим во постапка со отворен повик...........................................................
3858. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
Црн Дрим во постапка со отворен повик...........................................................
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3859. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
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3860. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
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кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
Црн Дрим во постапка со отворен повик..........................................................
3862. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
Црн Дрим во постапка со отворен повик...........................................................
3863. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
Црн Дрим во постапка со отворен повик...........................................................
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3864. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
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3865. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
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јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
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3869. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
Црн Дрим во постапка со отворен повик...........................................................
3870. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
Црн Дрим во постапка со отворен повик..........................................................
3871. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
Црн Дрим во постапка со отворен повик...........................................................
3872. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
Црн Дрим во постапка со отворен повик...........................................................
3873. Одлуки за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
Црн Дрим во постапка со отворен повик...........................................................
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3874. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
Црн Дрим во постапка со отворен повик...........................................................
3875. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
Црн Дрим во постапка со отворен повик...........................................................
3876. Одлука за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач по
јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична
енергија од 44 мали хидроелектрични
централи по моделот проектирање,
изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и
Црн Дрим во постапка со отворен повик...........................................................
3877. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 2 “Куманичево“ на користење - концесија...................................
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Република Македонија или од специјални административни региони и
субјекти и територијални власти кои
не се признаени како држави………...
3570. Решение за определување на полициски станици за задржување на лица....
3807. Правилник за начинот на поставување и користење на техничките уреди
и вршење на фотографирање, снимање и видеонадзор на граничните премини и долж граничната линија..........
3983. Методологија за процена на полициската опрема..........................................

108/2
108/2
110/4
150/11
162/21

162/22
163/1

173/3
178/8

МИНИСТЕРСТВО
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
107/41

107/44

107/47

107/50

108/2

Рег. бр.
Бр./стр.
14. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
2/3
15. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
2/4
16. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
2/4
17. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
2/4
18. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
2/4
3181. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
146/6
3182. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
146/6
3183. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
146/6
3184. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
146/6
3185. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
146/7
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3186. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
3187. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
3188. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
3189. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
3190. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
3191. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
3320. Објава од Министерството за надворешни работи........................................
3321. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
3322. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
3752. Објава од Министерството за надворешни работи………………………….
3753. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
3754. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
3755. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
3756. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
3798. Објава од Министерството за надворешни работи...............................
4031. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
4032. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
4127. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
4128. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................

146/7
146/7
146/7
146/7
146/7
146/7
151/21
151/21
151/21
170/9
170/9
170/9
170/9
170/9
171/22
179/21
179/21
184/3
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 Изјавата за примена на правилата содржани
во Кодексот на етика и на професионалните стандарди.................................
7/127
171. Правилник за формата на Регистарoт за процена на надлежното министерство....................................................
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 извршителите................................................
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..................................................
225. Правилник за формата, содржината
и начинот за водење евиденција за извршените вештачења, односно супер
вештачења..............................................
226. Правилник за формата, содржината
и образецот на лиценцата за вештачење и начинот на нејзиното издавање
и продолжување....................................
227. Правилник за формата, содржината
и образецот на уверението за положен стручен испит за вештак………...
245. Правилник за формата, содржината
и начинот за водење на евиденција за
извршени процени и евиденција за
ревизија на процена..............................
246. Правилник за начинот и постапката
на спроведување на обука на медијатори.........................................................
247. Тарифник за награда и надоместок
на трошоци на медијаторите................
457. Правилник за формата, содржината
и начинот за водење на евиденција за
извршени процени и евиденција за
ревизија на процена..............................
493. Правилник за начинот на вршење на
стручно - инструкторски надзор врз
работата на казнено-поправните и
воспитно-поправните установи...........
840. Упатство за начинот на преземање
на предметите........................................
1198. Упатство за начинот на објавување и
пребарување на судските одлуки на
веб страницата на судот........................
1348. Решение од Дисциплинската комисија при Комората на извршители на
РМ...........................................................
1538. Деловник за изменување и дополнување на Судскиот деловник.................
1684. Одлука за утврдување на бројот на
лицата за вршење на работите на судската полиција......................................
1781. Решение за престанување на службата на нотарот..........................................
1810. Правилник за форматa и содржината
на барањето за потврдување на јавен
интерес на дадена донација или спонзорство и форматa и содржината на
барањето заради недонесување на решение за потврдување односно не потврдување на јавен интерес..................
1854. Список на поставени судски преведувачи со решение на министерот за
правда по спроведена проверка на
знаењето на странски јазик (по огласот од 14.4.2011 година).......................
2332. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за изгледот и
условите под кои се носи судиската
облека (ТОГА)..................................

10/18

10/20

10/21
10/23

12/2
12/3
12/4

19/24

20/12
35/69
44/80
49/4
58/2
64/2
69/15

71/6

74/6

98/2
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2366. Правилник за дополнувања на Правилникот за формата и содржината на
службениот печат, сувиот и водениот
жиг, штембилите и фирмата на нотарот, како и начинот на нивното издавање и одземање....................................
2411. Правилник за куќен ред за извршување на мерката притвор во притворските одделенија на затворите.............
3808. Правилник за начинот на користење
на погодности на осудени лица...........
3809. Правилник за распоредување, класификација и разместување на осудените лица во казнено - поправните
установи................................................
3810. Правилник за престанување на важењето 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 установата од општ вид...............................
3811. Упатство за определување на видовите и начините на третман на осудените лица ...............................................
3923. Список на поставени судски преведувачи....................................................

99/14
101/3
173/4

173/5

173/7
173/7
176/56

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
19. Правилник за изменување на Правилникот за техничките, технолошките и просторните услови за приредување 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 водат субјектите даватели на услуги брз
трансфер на пари...................................
2/5
21. Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го
водат субјектите кои приредуваат игри 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 пари и финансирање на тероризам..........
2/9
23. Правилник за формата и содржината
на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои вршат менувачки
работи.....................................................
2/9
24. Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на листа на
држави кои ги исполнуваат барањата
за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.......................
2/11
67. Објава од Министерството за финансии...........................................................
3/47
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248. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и кодексот
на шифри кои се употребуваат............
249. Правилник за карактеристиките на
софтверот за автоматска обработка на
податоци................................................
287. Правилник за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината
на образецот за државната евиденција
367. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход
за капитални добивки..........................
368. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход
за приходи од имот и имотни права....
369. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за започнување на остварување на приходи од
самостојна дејност................................
370. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за остварени
други приходи.......................................
419. Правилник за Програмата, начинот
на спроведување на испитот, висината на надоместокот, како и формата и
содржината на потврдата......................
420. Правилник за образецот за формата
и содржината на деловниот и финансискиот извештај за здруженијата и
фондациите со статус од јавен интерес...........................................................
421. Упатство за изменување на Упатството за формата и содржината на
платните инструменти за вршење на
платниот промет во земјата..................
458. Правилник за формата и содржината
на нумерираниот регистар што го водат брокерски куќи и банки со дозвола за работа со хартии од вредност.....
555. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на
составување на Годишниот даночен
биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност и водат деловни
книги......................................................

12/5

12/5

13/62

15/33

15/38

15/43

15/46

18/80

18/90

18/96

19/26

22/12
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556. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на водење на работните книги и на помошната евиденција на даночните обврзници што вршат самостојна дејност.........................................
578. Правилник за формата и содржината
на образецот на извештаите за финансиските активности и за состојбата и
изворите на средствата.........................
647. Правилник за видот на документите
за исполнување на условите за член
на орган на управување со финансиско друштво...........................................
648. Правилник за содржината и формата
на обрасците на барањето за добивање дозвола за основање и работа на
финансиско друштво и дозвола за
статусни промени..................................
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..................................................
803. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување
на општите финансиски процеси.........
804. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
извештаите и изјавата за квалитетот и
состојбата на внатрешните контроли
од Годишниот финансиски извештај..
805. Правилник за изменување на Правилникот за начинот за давање на овластувања...............................................
806. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на извршување
на работите од надлежност на единицата за финансиски прашања………...
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........................
1427. Соопштение од Министерство за финансии.....................................................
1450. Правилник за формата и содржината
на Годишната сметка............................
1539. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување....................................................
1685. Правилник за начинот на водење на
единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка.

22/15

23/69

26/3

26/3

32/7

34/2

34/2

34/3

34/3

36/111
51/188
52/21

58/16

64/3

1705. Правилник за формата и содржината
на барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг, односно за одбивање на
барањето за основање и работа на давател на финансиски лизинг...............
1706. Правилник за формата и содржината
на барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за основање и работа на финансиско друштво,
односно за одбивање на барањето за
основање и работа на финансиско
друштво..................................................
1784. Правилник за образецот за финансиските извештаи за приходите и расходите за изборната кампања...................
1811. Правилник за формата и содржината
на известувањето за неодлучување по
поднесена жалба....................................
1826. Правилник за формата и содржината
на известувањето за неодлучување по
поднесена жалба....................................
1827. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за висината на данок на промет на недвижности, односно на решение за одбивање на даночната пријава за данок на промет на недвижности...........................................................
1904. Исправка...............................................
1828. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за висината на данок на наследство и подарок, односно на решение за одбивање на даночната пријава
за данок на наследство и подарок........
1904. Исправка...............................................
1829. Правилник за формата и содржината
на известувањето за неодлучување по
поднесена жалба....................................
1945. Правилник за образецот на извештајот за рекламен простор искористен
од секој од организаторите на изборната кампања и средствата кои се
платени или се побаруваат по тој основ...........................................................
2010. Правилник за прилозите кон барањето за добивање дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг и барањето за издавање на
дозвола за статусни промени, начинот на нивното доставување и начинот и постапката за нивно оценување.
2011. Правилник за видот на документите
за исполнување на условите за член
на орган на управување со давател на
финансиски лизинг...............................

65/3

65/7

70/2

71/9

73/5

73/7
75/36

73/9
75/36

73/11

79/4

81/29

81/31
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2012. Правилник за формата и содржината
на образецот на извештаите за склучени договори за лизинг, за финансиските активности и за состојбата и изворите на средствата и начинот на
нивно доставување................................
2023. Правилник за формата и содржината
на барањето за остварување на правото за донесување на одобрение, решение или друг акт....................................
2024. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
2025. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот
за царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост........
2026. Правилник за формата и содржината
на образецот на изјавата за остварени
приходи..................................................
2063. Правилник за формата и содржината
на барањето за задолжување на Јавните установи основани од Република Македонија и на општините, општините во Градот Скопје и Градот
Скопје.....................................................
2064. Правилник за формата и содржината
на барањето за задолжување на Јавните претпријатија и трговските
друштва во целосна или доминантна
сопственост на државата, општините,
општините во Градот Скопје и Градот Скопје..............................................
2066. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето заради недонесување на решение, односно недонесување на решение за одбивање
на барањето за донесување на решение...........................................................
2067. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето заради неиздавање на дозвола, односно недонесување на решение за одбивање на
барањето за добивање на дозвола........
2561. Правилник за поблиските критериуми за застапување во царинските постапки и лиценци за вршење на застапување....................................................
2562. Правилник за начинот за вршење на
попис на средствата и обврските и
усогласување на сметководствената
со фактичката состојба утврдена со
пописот...................................................
2563. Правилник за дополнување на Правилникот за водење сметководство.....
2675. Правилник за висината на надоместоците за извршените услуги и почетната висина на закупнината на Деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај..
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2706. Правилник за формата, содржината,
начинот и роковите за доставување
на извештајот за бројот и вредноста
на склучени договори за потрошувачки кредит и договорената годишна
стапка на вкупни трошоци...................
2769. Правилник за формата, содржината
и начинот на водењето на евиденцијата за издадени, одземени и откажани лиценци и дозволи за приредување на игри на среќа и забавни игри..
2770. Правилник за формата и содржината
на жигот за технички исправните
автомати за игри за среќа.....................
2771. Правилник за начинот на евидентирање и одобрување на томболските
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2772. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведувањето на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за
спроведената едукација........................
2773. Правилник за формата, содржината
и начинот на водењето на евиденцијата за остварените добивки во играта
на среќа кои поединечно го надминуваат износот од 10.000 денари и за
нивните добитници...............................
2877. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои приредуваат игри на среќа во играчница
(казино)..................................................
2878. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерски куќи и
банки со дозвола за работа со хартии
од вредност............................................
2879. Правилник за формата и содржината
на налогот за вршење надзор од страна на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам...........................................................
2880. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите даватели на услуги брз трансфер на пари......
2881. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои вршат менувачки работи..........................
2882. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација и за начинот
на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за
спроведената едукација........................
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2897. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските критериуми
за застапување во царинските постапки и лиценци за вршење на застапување....................................................
2898. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение по барањето за приватизација на градежно земјиште во државна
сопственост............................................
3110. Правилник за потребниот број на
вработени, стручната квалификација
и опремата за добивање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на
среќа.......................................................
3192. Правилник зa нaчинот на водењето
евиденција на издадените плочки за
означување и регистрација и формата
и содржината на плочката за означување и регистрација..............................
3278. Правилник за начинот на унапредување на царинските службеници во
Царинската управа................................
3340. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на
проверка и контрола на системот на
фискалните апарати…………………..
3341. Правилник за начинот на избор и
поблиските услови за овластување на
независните акредитирани правни лица кои се однесуваат на опремата, кадарот, локациските и просторните услови………............................................
3486. Правилник за формата, содржината
и начинот на издавање и одземање на
службената легитимација на царинските службеници.................................
3511. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
одлука за уважување на барањето за
преземање на царински дејствија односно заради недонесување на одлука
за одбивање на барањето за превземање на царински дејствија.....................
3512. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за полагање на испит за стекнување на звањето
ревизор и формата и содржината на
образецот на барањето за издавање на
уверение за ревизор.............................
3513. Правилник за содржината на јавниот
повик за прибирање на понуди за избор на деловни банки, начинот и рокот за поднесување на понудите и начинот на евалуација и избор на банки
за учество во реализација на проектот
за субвенционирање на станбени кредити........................................................
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3514. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за издавање акцизна дозвола, односно на решение за одбивање
на барањето за издавање акцизна дозвола.........................................................
3515. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за издавање одобрение за
акцизно-повластено користење, односно на решение за одбивање на барањето за издавање одобрение за акцизно-повластено користење...............
3549. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање
на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ
на воведување во употреба на одобрен систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања…………...
3550. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неодлучување по
барањето за враќање на повеќе уплатениот данок…………………………
3551. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неодлучување по
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персоналниот данок на доход………
3552. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување на систем на опрема за регистрирање на готовински
плаќања………………………………..
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 ослободување по основ на воведување
на систем на опрема за регистрирање
на готовински плаќања………………
3554. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за прифаќање на пријавата
за регистрација за данокот на додадена вредност, односно недонесување
на решение за одбивање на пријавата
за регистрација за данокот на додадена вредност…………………………
3555. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
одобрение за намалување на пресметаниот данок, односно недонесување
на акт за одбивање на барањето за даночно ослободување по основ на воведување во употреба на одобрен систем на опрема за регистрирање на
готовински плаќања…………………..
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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, односно недонесување на решение за одбивање на пријавата за отповикување
на регистрацијата за данокот на додадена вредност………………………….
3557. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за паушално плаќање на персонален данок на
доход…………………………………...
3604. Правилник за висината на надоместокот за закупнина и начинот на
обезбедување на стан под закуп..........
3812. Правилник за формата и содржината
на даночната пријава на данокот на
додадена вредност.................................
3813. Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување..
3825. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на годишната сметка........
3826. Правилник за сметковниот план и
содржината на одделните сметки во
сметковниот план..................................
3830. Правилник за дополнување на Правилникот за сметковниот план за буџетите и буџетските корисници...........
3831. Правилник за дополнување на Правилникот за содржината на одделните
сметки во сметковниот план за буџетите.........................................................
3832. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за сметководството за непрофитните организации..........................................................
3833. Правилник за изменување на Правилникот за обликот и содржината на
билансот на состојбата и билансот на
приходите и расходите за буџетите и
буџетските корисници..........................
3834. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските
корисници..............................................
3835. Правилник за дополнување на Правилникот за содржината на одделните
сметки во сметковниот план за буџетските корисници....................................
3967. Објава за износот на личното ослободување за 2012 година......................
4090. Методологија за процена на вредноста на побарувањата и обврските.......
4157. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за класификација на приходите..................................
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4158. Упатство за изменување и дополнување на упатството за начинот на
евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи.........................
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25. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет....................................
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79. Листа на стоки на царински квоти по
Договор за пристапување на Република 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 Правилникот за единечно одобрување на
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790. Правилник за формата и содржината
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791. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот 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 начинот на водење на евиденцијата за
спроведената едукација........................
33/9
970. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за единечно одобрување на возило.......................................
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1513. Правилник за изменување на Правилникот за користење на електроенергетски постројки и електрична опрема........................................................
54/71
1631. Правилник за начинот и постапката
за оцена на сообразност на тип на мерила на брзина на возилата во сообраќајот на патиштата................................
61/4
1686. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација................................
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1708. Правилник за начинот на вршење на
стручна оцена (ревизија) на рударски
проекти...................................................
1830. Правилник за начинот на испитување и жигосување, односно обележување на огнено оружје и муниција и
жиговите и знаците на жигосување,
односно обележување...........................
1831. Правилник за формата и содржината
на обрасците на потврдите за резултатите од испитувањето, жигосувањето и обележувањето на огненото
оружје и муниција, етикета(бандерола) за обележување на муницијата како и начинот на водење на регистрите за извршеното испитување и жигосување, односно обележување на огненото оружје и муницијата.................
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и муниција, што ги исполнуваат овластените правни лица........................
1855. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација………………...
2092. Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2011 година (нула-царинска
стапка во рамки на квоти)....................
2093. Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2011 година (концесии во рамки на квоти)............................................
2094. Листа на риба и рибини производи
со потекло од заедницата за увоз во
Република Македонија во второ полугодие од 2011 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)..............
2095. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2011
година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)............................................
2096. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за увоз
во Република Македонија во второ
полугодие од 2011 година (концесија
во рамки на квоти)................................
2097. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2011
година по спогодбата за доделување
на взаемни трговски повластици за
некои вина..............................................
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2098. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за
второ полугодие од 2011 година..........
2099. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за
второ полугодие од 2011 година..........
2100. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за
второ полугодие од 2011 година.........
2101. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Република Турција кои се
увезуваат во Република Македонија
за второ полугодие од 2011 година.....
2102. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Украина кои се увезуваат
во Република Македонија за второ
полугодие од 2011 година....................
2103. Листа на тарифни концесии дадени
од Република Македонија на Швајцарската конфедерација за второ полугодие од 2011 година........................
2104. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат
од Норвешка за второ полугодие од
2011 година............................................
2154. Правилник за формата и содржината
на налепницата за издадена дозвола
за одобрување на потрошувачки кредити.........................................................
2155. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање дозвола за
одобрување на потрошувачки кредити и формата и содржината на дозволата за одобрување на потрошувачки
кредити...................................................
2156. Правилник за техничка опременост,
односно технички услови што треба
да ги исполни подносителот на барањето за добивање дозвола за одобрување на потрошувачки кредити...........
2157. Правилник за формата и содржината
на барањето за донесување на решение за издавање на дозвола, односно
за одбивање на барањето за издавање
на дозвола за одобрување на потрошувачки кредит.....................................
2616. Правилник за формата и содржината
на обрасците на барањeтo за издавање на дозвола за извоз и на дозволата
за извоз на стоки и технологии со
двојна употреба.....................................
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2617. Правилник за формата и содржината
на обрасците на барањeтo за издавање на дозвола за брокерски услуги и
на дозволата за брокерски услуги на
стоки и технологии со двојна употреба.............................................................
2618. Правилник за постапката за издавање на дозвола за транзит на стоки и
технологии со двојна употреба и формата и содржината на барањето и дозволата за транзит на стоки и технологии со двојна употреба......................
2649. Правилник за обновливи извори на
енергија(*)...............................................
2650. Правилник за изменување на Правилникот за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на
лица........................................................
2651. Правилник за изменување на Правилникот за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови..
2652. Правилник за изменување на Правилникот за безбедност на машини........
2653. Правилник за изменување на Правилникот за електротехничка опрема
наменета за работа во определено напонско подрачје.....................................
2654. Правилник за изменување на Правилникот за пренослива опрема под
притисок.................................................
2655. Правилник за изменување на Правилникот за пуштање на пазар на
лична заштитна опрема........................
2656. Правилник за изменување на Правилникот за електромагнетна компатибилност на електротехничка опрема............................................................
2657. Правилник за изменување на Правилникот за едноставни садови под
притисок.................................................
2658. Правилник за изменување на Правилникот за барањата за ефикасност
на новите топловодни котли во кои
согоруваат течни или гасовити горива….........................................................
2659. Правилник за изменување на Правилникот за апарати на гас...................
2660. Правилник за изменување на Правилникот за опрема под притисок.......
2798. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за минимално-техничките услови за деловните
простори и простории во кои се врши
трговија…….
2861. Правилник за високоефикасни комбинирани постројки (*).........................
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3051. Правилник за формата и содржината
на барањето за донесување на решение за упис во регистарот на занаетчии и формата и содржината на барањето за донесување на решение заради неизвршен упис во регистарот на
занаетчии односно недонесување на
решение за одбивање на барањето за
упис во регистарот на занаетчии.........
3052. Правилник за енергетски биланси и
енергетска статистика...........................
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................................................
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..............................
3112. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
кредитори на потрошувачки кредит и
регистарот на кредитни посредници
кај кредитори.........................................
3113. Правилник за формата, содржината
и начинот на доставување на извештајот за бројот и вредноста на склучените договори за потрошувачки
кредит и договорената годишна стапка на вкупните трошоци................
3114. Правилник за формата и содржината
на барањето за донесување на решение за упис во трговскиот регистар и
регистарот на други правни лица заради неиздавање на решение за упис
односно недонесување на решение за
одбивање на пријавата за упис............
3115. Правилник за начинот на оцена на
сообразноста на неавтоматски ваги *.
3376. Правилник за означување на потрошувачката на енергија и другите ресурси за производите што користат
енергија(*).............................................
3487. Правилник за формата и содржината
на барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење угостителска дејност во ноќен
бар, кабаре, диско клуб и диско клуб
на отворен простор и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца.....................
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3488. Правилник за формата и содржината
на барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење туристичка дејност и формата и
содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на
лиценца односно недонесување на
решение за одбивање на барањето за
издавање на лиценца………………….
3599. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
е-стечај...................................................
3623. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за знак на производител односно недонесување на решение за
одбивање на барањето за добивање
на знак на производител.......................
3624. Правилник за формата и содржината
на барањето за донесување на решение со кое се овластува правното лице за вршење на оцена на сообразност, односно решение со кое се одбива барањето на правното лице за
вршење на оцена на сообразност.........
3625. Објава на Министерството за економија за престанување на важноста на
Листата за земјоделски и прехранбени производи по потекло на Република Албанија............................................
3725. Правилник за дополнување на Правилникот за единечно одобрување на
возило.....................................................
3726. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
Решение за издавање на сертификат
за акредитација.....................................
3814. Правилник за користење на опрема
и заштитни системи кои се наменети
за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери...................................
3815. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за именување на тело за атестирање на сообразност........................
3827. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за
спроведената едукација........................
3836. Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на решение
за категоризација на угостителски објект и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за категоризација, односно недонесување решение за одбивање на барањето за категоризација......................
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174/76
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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.........................................................
3984. Методологија за процена на вредноста на капиталот на трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица...................................................
3985. Методологија за процена на машини
и опрема................................................
3986. Методологија за процена на вредноста на подвижниот имот......................
3987. Методологија за процена на индустриска сопственост.................................
4091. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за енергетска ефикасност на градежни објекти..
4092. Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2012 година (нула- царинска
стапка во рамки на квоти)....................
4093. Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во
Република Македонија во прво полугодие од 2012 година (концесии во
рамки на квоти).....................................
4094. Листа на риба и рибини производи
со потекло од заедницата за увоз во
Република Македонија во прво полугодие од 2012 година (нула- царинска стапка во рамки на квоти).............
4095. Листа на производи со потекло од
заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2012
година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....................................
4096. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за
увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2012 година (концесија во рамки на квоти)........................
4097. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2012
година по спогодбата за доделување
на взаемни трговски повластици за
некои вина.............................................
4098. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за
прво полугодие од 2012 година...........
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4099. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за
прво полугодие од 2012 година...........
4100. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Република Турција кои се
увезуваат во Република Македонија
за прво полугодие од 2012 година......
4101. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Украина кои се увезуваат
во Република Македонија за прво полугодие од 2012 година......................
4102. Листа на тарифни концесии дадени
од Република Македонија на Швајцарската конфедерација за прво полугодие од 2012 година.......................
4103. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат
од Норвешка за прво полугодие од
2012 година...........................................
4104. Листа на стоки на царински квоти по
договор за пристапување на Република Македонија во СТО.........................
4159. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за единечно
одобрување на возило...........................
4160. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решението за овластување на правното лице за вршење на оцена на сообразност.................................................
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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 почвата на одреден вид, означување,
идентификација, содржината на макроелементите, секундарните макро и
микроелементи, минимални и максимални количества на хранливи елементи и примеси(*)…………………...
6/41
188. Правилник за начинот и постапката
под кои треба да се извршат официјалните тестови за ефикасноста на
производите, просторните, кадровските и другите услови и професионалната квалификуваност на лицата
кои ќе ги спроведуваат официјално
признаените тестови(*).........................
8/8
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189. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фитосанитарен
сертификат.............................................
250. Правилник за поблиските услови во
однос на просториите и опремата за
давање на јавни услуги од областа на
здравјето на растенијата.......................
371. Правилник за дополнување на Правилникот за техничко-технолошките
услови и постапката за одобрување
на карантинот, техничко-технолошките услови кои треба да ги исполнува карантинот, како и времетраењето
на карантинот, за објектите за изолација и времетраење на истата за различни животински видови и категории, времетраењето за набљудување
и за испитувањата кои треба да бидат направени........................................
372. Правилник за формата и содржината
на пријавата и начинот на пријавување на промените во Националниот
регистар на лозови насади....................
422. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапките за
увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед
на пратки домашни миленици од видовите 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-здравствениот сертификат или друг документ што ги придружува(*).................
423. Правилник за постапката за обработка на документите за оценa на активната супстанција, постапката за оценувањето на активните супстанции и
барањата за нивно вклучување во националната листа на активни супстанции во согласност со униформните принципи(*).......................................
459. Наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита
на јавно здравство од контаминенти
или резидуи кои се пренесуваат од
животните или производите од животинско потекло во 2011 година............
494. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за мерилата
за квалитативна и квантитативна процена на суровиот тутун во лист...........
557. Правилник за формата, содржината
и начинот на поднесување на пријавите за упис во Националниот регистар на лозови насади...........................
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579. Правилник за видовите и количините на семе и саден материјал на одделни видови наменети за лична
употреба на производителите чиј
упис е незадолжителен во регистрите
на снабдувачи на семенски и саден
материјал................................................
603. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистрите на
одобрени институции за осеменување
и на одобрени одгледувалишта на
пчелни матици.......................................
604. Правилник за подеталните критериуми за катастарот на пчелните пасишта и пчеларскиот ред за испаша........
605. Правилник за начинот на одгледувањето и прометот на пчелните матици
наменети за промет, преместувањето
на пчелите и пчелниот приплоден материјал, како и големината на заштитениот појас околу одобреното одгледувалиште на пчелни матици..............
606. Правилник за големината на рибите
под која не смеат да се ловат за стопански и рекреартивен риболов...........
607. Правилник за дозволените риболовни средства и нивната употреба за вршење стопански и рекреативен риболов...........................................................
608. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистар на
признатите организации на одгледувачи.........................................................
695. Правилник за начинот за упис и
бришење од евиденцијата на социјални и економски партнери и потребната документација...................................
696. Правилник за формата и содржината
на Годишната програма за работа на
потсекторските постојани групи и на
оперативната програма за техничка
поддршка................................................
697. Правилник за изменување и дополнување 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 сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и
постапката на вршење на проверка и
преглед при увоз и транзит на пратка
со живи животни, аквакултура и производи од животинско потеклo(*).......
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27/34
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725. Правилник за поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството, максималниот износ на
помошта, начин за доделување на помошта, субјектите кои имаат право на
учество во постапката, како и потребната документација...............................
834. Правилник за ознаките во однос на
начинот за чување кои се употребуваат за идентификување на месо од живина и нивните дефиниции(*).............
835. Правилник за методите за утврдување на вкупната содржина на вода во
лабораторија (хемиски тест)(*)............
836. Правилник за дополнително идентификување на месото од живина наменето за пазар во однос на начинот на
ладење и начинот на одгледување, ознаките и нивната употреба(*)..............
837. Правилник за критериумите за одредување на квалитетот на месото од
живина во однос на конформацијата
на трупот, изгледот, оштетувањата,
бојата и други визуелни карактеристики и начинот на класификација(*).
838. Правилник за методот за апсорпција
на вода во кланични капацитети и методот за утврдување на просечната
загуба на вода при одмрзнувањето(*).
839. Правилник за начинот на означување на јајцата наменети за пазар и јајцата наменети за инкубација, ознаките и употребата на ознаките(*)............
971. Правилник за формата, содржината
и начинот на поднесување на пријавите за количините на вино произведени од тековната винска година и од
претходните вински години.................
972. Правилник за формата, содржината
и начинот на поднесување на пријавите за количините на купено и продадено грозје од последната берба......
973. Правилник за формата, содржината
и начинот на поднесување на пријавите за количините произведени од
последната берба на грозје...................
974. Правилник за формата, содржината
и начинот на поднесување на пријавите за количините на увезена шира и
вино........................................................
989. Правилник за поблиските услови за
увоз, формата, содржината и начинот
на водење на регистарот на увозници
на ѓубриња.............................................
1199. Правилник за постапката и рокот за
воведување во владение и формата и
содржината на образецот на записникот...........................................................
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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 содржината на барањето за издавање на испратница и висината на надоместокот
на издадени испратници.......................
1257. Правилник за поблиските критериуми за определување на руралните
средини и категории на рурални заедници(*).....................................................
1334. Правилник за означување на географските области погодни за производство на вина со географски назив..
1349. Правилник за форма, содржина, потребна документација и начин на водење на единствениот регистар на земјоделски стопанства..............................
1451. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на евиденцијата
на применетите енолошки средства и
постапки.................................................
1568. Правилник за определување на репрезентативни пазари на земјоделски
производи и видот, обемот, роковите
и субјектите кои ги доставуваат податоците.....................................................
1632. Правилник за научни и технички капацитети за експериментални, научноистражувачки, селекциони или развојни работи(*)................................
1687. Правилник за поблиските услови за
признавање на организациите на одгледувачи по одделни видови добиток(*)......................................................
1688. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на евиденцијата
на произведено и продадено млеко.....
1718. Риболовна основа за риболовна вода
„Слив на Црн Дрим“ за период 2011 –
2016.........................................................
1719. Риболовна основа за риболовната
вода „Слив на Река Треска” за период
2011 – 2016.............................................
1720. Риболовна основа за риболовна вода
„Слив на Струмица” за период 2011 –
2016 година............................................
1721. Риболовна основа за риболовна вода
„Слив на Црна Река”за период 2011 –
2016.........................................................
1722. Риболовна основа за риболовна вода
„Слив на Пчиња” за период 2011 –
2016 година............................................
1723. Риболовна основа за „Слив на Вардар – Долно течение“ за период 2011
– 2011.....................................................
1724. Риболовна основа за „Слив на Вардар - Средно течение” за период 2011
– 2016.....................................................
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1725. Риболовна основа за „Слив на Вардар - Горно течение” за период 2011 –
2016.......................................................
1726. Риболовна основа за риболовна вода
„Слив на Река Брегалница” за период
2011 – 2016.............................................
1727. Риболовна основа за риболовна вода
„Слив на Преспанско Езеро“за период 2011 – 2016.......................................
1728. Риболовна основа за риболовна вода
„Слив на Охридско Езеро” за период
2011 – 2016.............................................
1729. Правилник за висината на трошоците за доделување на селекционерското право и за висината на надоместокот за одржување на селекционерското право..................................................
1730. Правилник за формата, содржината
на обрасците за евиденција и архивирање на податоците за информативниот систем и за податоците кој преработувачот ги доставува до производителот на сурово млеко, како и начинот на нивно пополнување и доставување…………………………………
1738. Правилник за начинот на собирање
на податоци и водењето на евиденција за контролата на квалитетот на
производството на секоја шаржа на
ѓубрињата пред да се пласираат на
пазарот (*).............................................
1739. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на евиденцијата
на производи од пчели..........................
1740. Правилник за начинот на земање
примероци и методите за анализа и
суперанализа на производи од пчели..
1762. Правилник за правилата за добра
земјоделска пракса за употреба на ѓубрињата (*).............................................
1763. Правилник за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и
начинот на пакување и означување на
производите од пчели по однос на
квалитетот (*)........................................
1774. Правилник за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите
трошоци и висината на поддршката
за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка (*)................
1775. Правилник за видот на податоците,
формата, содржината и начинот на
водење на евиденцијата на доделената државна помош во земјоделството
и руралниот развој................................
1812. Правилник за содржина и форма на
елаборатот за производство и означување на вино со географски назив.......
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1813. Правилник за содржината и формата
на регистарот на вина со заштитен географски назив и на корисници на географскиот назив, образецот на барањето, постапката за упис како и потребната документација.........................
1814. Правилник за содржина и форма на
придружниот документ за извоз на
вино.........................................................
1815. Список на автохтони земјоделски
растенија и автохтони раси на добиток...........................................................
1833. Правилник за видовите на микробиолошки ѓубриња, постапката и документите за класифицирање на новото
микробиолошко ѓубре во одреден
вид, начинот на означување и идентификација, содржината на микроорганизми, минимални и максимални
количества на микроорганизми и
примеси (*)............................................
1834. Правилник за начинот на преглед
на пратката ѓубриња и документацијата по пристигнување на граничен премин и по потреба земање
примероци, методите за земање на
примероци, испитувањето, количеството на примероците и постапката за доставување на примероците до лабораторија (*)
1835. Правилник за начинот на утврдување на исполнетоста на условите
за помош де минимис која се доделува на семејни земјоделски стопанства (*)…………………………..
1836. Наредба за задолжително известување за задржана пратка или штетен
организам од трети земји и кои претставуваат непосредна фитосанитарна
опасност (*)...........................................
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 макроелементи, минималните и максималните количества на хранливи елементи и примеси(*).....................................
2013. Листа на одобрени енолошки средства и постапки кои се употребуваат
во производство на вино(*)..................
2068. Правилник за трговија со материјал
за размножување и саден материјал
од овошни растенија наменет за производство на овошје(*).........................
2174. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за утврдување на правен
статус на бесправен објект...................
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71/14

71/17

73/27

73/28

73/28

73/30

78/4

81/43

84/118

89/2

2175. Правилник за формата и содржината
на зоотехничките документи, како и
начинот на пополнување на обрасците за издавање на зоотехничките документи(*)..............................................
2176. Список на рурални средини и рурални заедници во Република Македонија.............................................................
2181. Правилник за начинот на пренос на
одобрението за ставање во промет на
ветеринарно-медицински препарат,
содржината на документација и другите потребни податоци за пренос на
одобрението(*)......................................
2182. Правилник за формата и содржината
на обрасците за поднесување на месечни и годишни извештаи за откупени, продадени и складирани количини за свежо овошје и зеленчук по видови, сорти и класи како и нивно потекло.......................................................
2195. Правилник за минимални стандарди
за квалитет на овошје и зеленчук наменети за преработка и специфични
пазарни стандарди за квалитет на свежо овошје и зеленчук наменети за
консумација(*).......................................
2232. Правилник за формата и содржината
на ознаката и придружниот документ
за квалитетот на житата и оризот........
2233. Правилник за формата и содржината
на годишниот извештај за начинот на
користење на земјоделско земјиште и
исполнување на обврските од договорот за закуп на земјоделско земјиште
во државна сопственост и на извештајот за реализација на бизнис планот
2234. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето
за размена на земјоделско земјиште и
потребната документација...................
2235. Правилник за постапката за издавање на согласност за градење на помошни објекти, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи на земјоделско
земјиште, образецот на барањето и
потребната документација…………...
2272. Правилник за начинот на земање
примероци и методите за анализа и
суперанализа на жита и ориз…………
2273. Правилник за постапката за времена
пренамена на земјоделското земјиште, формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација………………………………
2274. Правилник за формата и содржината
на образецот на записникот за отварање на понудите и извештајот за евалуација на понудите...............................
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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…………………
2276. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за склучување на нов договор за закуп под
истите услови како во основниот договор и потребната документација…..
2277. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за пренесување на корисничко право со склучување на договор со непосредна
спогодба и потребната документација
2278. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за стекнатото право на плодоуживање кое со
договор се трансформира во право на
закуп и потребната документација…..
2279. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за правото
на закуп на земјоделско земјиште во
државна сопственост од јавните научни и државно образовни институции
од областа на земјоделството и потребната документација……………….
2321. Правилник за мерки преземени од
сопственикот за спречување на ширењето на штетни организми и нивно
сузбивање……………………………
2322. Правилник за постапката за регистрација на објекти и оператори со храна за животни и формата и содржината и начинот на водење на регистрите
за објекти и оператори со храна за
животни………….................................
2323. Правилник за начинот на пакување
на житата и оризот што се ставаат во
промет....................................................
2324. Правилник за барања за квалитетот
на суровото млеко, стандардите за
квалитет на конзумното млеко, млечните производи и употребата на нивните називи, квалитетот и активноста
на стартер културите, сирилата и други специфични материи и начинот на
нивна употреба, начинот на дополнително означување на млекото и
млечните производи како и дозволеното отстапување на тежината во однос на декларираната(*)……………...
2333. Правилник за начинот и методите за
вршење на контрола на квалитетот на
свежо овошје и зеленчук (*).................
2367. Правилник за формата и содржината
на спецификацијата на производот за
добивање ознака за гарантиран традиционален специјалитет (*)..............
2368. Правилник за формата и содржината
на единствениот документ од барањето за регистрација на ознака за потекло или географска ознака (*)................
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2369. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
корисници на ознака за потекло, географска 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 ветеринарномедицинскиот 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 месечни извештаи и годишен извештај
за складираните жита и ориз................ 101/83
2415. Правилник за формата и содржината
на регистарот на овластените верификациски тела........................................... 101/86
2482. Правилник за минималните услови
за квалитет, својства и класирање на
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употреба и користењето на многу отровни супстанции и производи (*)...... 154/141
3386. Правилник за видовите на други
шумски производи и начинот на користење и собирање на други шумски
производи...............................................
155/2
3412. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот
на барањето за упис во регистарот на
откупувачи и регистарот на увозници
на одделни земјоделски производи и
потребната придружна документација……………………………………….. 156/23
3413. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места
на земјоделски производи……………
156/23
3414. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за насоки при извоз, транспорт, увоз и ослободување
на агенси за биолошка контрола и
останати корисни организми бр. 3......
156/23
3415. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за фитосанитарни
третмани за регулирани штетни организми бр. 28...........................................
156/35
3534. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на влезните и
излезни регистри за производи од
винско грозје и вино(*)………………
161/9
3605. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за поимник на фитосанитарни термини бр.5...................
165/2
3606. Правилник за начинот на водењето,
доставувањето на евиденцијата и
формата и содржината на образецот
на евиденцијата за откупените и обработените количини на тутун............
165/42
3607. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
лиценцата за процена на тутун и начинот и програмата за полагање на
испит за добивање на лиценца за процена на тутунот.....................................
165/44
3608. Правилник за формата и содржината
на евидентниот лист за пријавено
производство на тутун, начинот на
пријавувањето, потребната документација, како и начинот на издавање
на евидентниот лист.............................. 165/48
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3626. Правилник за формата и содржината
на придружниот документ за квалитетот на храната за животни...................
3643. Правилник за начинот на изготвување на планот за признавање.................
3695. Правилник за категориите и функционалните групи на адитивите за
храна за животни поблиските услови
за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат
како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни (*)............
3760. Правилник за начинот на евидентирање на користењето на биоагенсите..
3761. Правилник за формата и содржината
на образецот на пријавата за договореното производство на тутун.............
3799. Методологија за процена на вредноста на средствата во земјоделството...
3816. Правилник за изменување на Правилникот за просториите за откуп,
сместување, чување и индустриска
обработка на тутун, соодветна опрема за откуп и индустриска обработка
на тутун и соодветен простор за сместување на обработениот тутун...........
3817. Правилник за методологијата за
пресметка на стандард аутпутот како
и начинот за прибирање на податоците и информациите од мрежата, методологијата за утврдување на типологија на земјоделски стопанства, класификација на земјоделски стопанства по тип на земјоделско производство и класите на економска големина
на земјоделските стопанства, максималниот број и минималната економска големина на сметководствените
стопанства и формата и содржината
на единиствениот образец за определување на доходот и анализа на деловното работење на земјоделските
стопанства..............................................
3828. Правилник за форма, содржина и
начин на водење на базата на податоци за идентификација на земјишни
парцели(*)..............................................
3963. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за доделување помош
за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството, максималниот
износ на помошта, начин за доделување на помошта, субјектите кои
имаат право на учество во постапката, како и потребната документација..
4048. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на книгата за
приговори...............................................

166/7
167/6

168/11
170/42

170/43
171/22

173/56

173/56

174/78

177/16
181/5
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4105. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
јавно овластување на правни и физички лица кои ги исполнуваат условите во однос на стручниот кадар,
просторните и техничките капацитети односно заради недонесување на
решение за одбивање на барањето
за издавање на јавно овластување..
4106. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
согласност за градење на помошни
објекти, оранжерија или објект за
примарна обработка на земјоделски
производи односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на согласност за
градење на помошни објекти, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи..........
4107. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
одобрение на статутот на водната заедница односно заради недонесување
на решение за одбивање на барањето
за издавање на одобрение на статутот на водната заедница......................
4108. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
дозвола за давање јавни услуги од областа на здравјето на растенијата односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за давање јавни услуги од областа на здравјето на растенијата....................................................
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 листата на ѓубриња односно заради недонесување на решение за одбивање
на барањето за упис во регистарот на
производители на ѓубриња и на барањето за донесување на решение за
евидентирање на ново ѓубре во листата на ѓубриња........................................
4110. Правилник за формата и содржината
на барањето за упис во регистарот на
правни лица за пласирање на пазар за
ѓубриња на големо...............................
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 одбивање на барањето за упис во регистарот
на правни лица за пласирање на пазар
за ѓубриња на големо............................

182/48

182/50

182/52

182/54

182/56

182/59

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...................................
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 недонесување на решение за одбивање
на барањето за упис во регистарот на
правни лица за пласирање на пазар за
ѓубриња на мало...................................
4114. Правилник за формата и содржината
на барањето за евидентирање на ѓубриња кои се увезуваат.......................
4115. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за евидентирање на ѓубриња
кои се увезуваат односно заради недонесување на решение за одбивање
на барањето за евидентирање на ѓубриња кои се увезуваат .......................
4116. Правилник за формата и содржината
на барањето за упис во регистарот на
увозници на ѓубриња............................
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 одбивање на барањето за упис во регистарот
на увозници на ѓубриња.......................
4118. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
овластување за издавање на пасоши
за растенија односно заради недонесување на решение за одбивање на
барањето за издавање на овластување за издавање на пасоши за растенија.........................................................
4129. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
уверение за признат основен материјал односно заради недонесување на
решение за одбивање на барањето за
издавање на уверение за признат основен материјал.....................................
4130. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
решение за упис во Регистарот на
производители и трговци на репродуктивен 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 трговци на репродуктивен материјал од
шумски видови дрвја............................

182/61

182/62

182/63

182/64

182/65

182/66

182/67

184/3

184/5
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4131. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
уверение за потекло на репродуктивниот материјал односно заради недонесување на решение за одбивање на
барањето за издавање на уверение за
потекло на репродуктивниот материјал...........................................................
4132. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
согласност на производител на репродуктивен материјал да произведува
репродуктивен материјал за странски
купец односно заради недонесување
на решение за одбивање на барањето
за издавање на согласност на производител на репродуктивен материјал
да произведува репродуктивен материјал за странски купец........................
4133. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
уверение за квалитет на саден материјал односно заради недонесување
на решение за одбивање на барањето
за издавање на уверение за квалитет
на саден материјал................................
4134. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
уверение за квалитет на семето или
квалитет на делови од растението односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за квалитет на семето или квалитет на делови од растението.................................................
4135. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на
решение за регистрирање за промет
со репродуктивен материјал во регистарот на производители и трговци
односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на решение за регистрирање
за промет со репродуктивен материјал во Регистарот на производители и
трговци...................................................

184/7

184/9

184/11

184/13

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 однесува на хирургија на катаракта................
10/25
229. Правилник за критериумите за дефинирање на случаи на заразни болести...........................................................
10/39
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630. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесува на третманот и контролата на дијабетес тип 2..............................................
777. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските просторни
услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените
установи.................................................
807. Упатство за начинот на вршење на
стоматолошката дејност од областа
на оралната медицина и патологија…
808. Упатство за начинот на вршење на
стоматолошката дејност од областа
на пародонтологијата…………………
809. Упатство за начинот на вршење на
стоматолошката дејност од областа
на оралната хирургија………………..
810. Упатство за начинот на вршење на
стоматолошката дејност од областа
на ортодонцијата……………………..
811. Упатство за начинот на вршење на
стоматолошката дејност од областа
на детската и превентивна стоматологија..........................................................
812. Упатство за начинот на вршење на
стоматолошката дејност од областа
на денталната трауматологија……….
813. Упатство за начинот на вршење на
стоматолошката дејност од областа
на ендодонцијата во стоматологијата.
814. Упатство за начинот на вршење на
стоматолошката дејност од областа
на протетиката………………………...
1535. Листа на забрани и ограничувања за
употреба на хемикалии.........................
1633. Правилник за специјализациите и
субспецијализациите на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование...........
1659. Правилник за варијации на одобрението за ставање на лек во промет
или на прифатената документација на
лек што има добиено одобрение за
ставање во промет(*)............................
1856. Правилник за методите за утврдување на биоразградливоста на површинско активните супстанции во детергентите, како и референтните методи за испитување и анализа на детергентите(*).........................................
1993. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за донесување на решение за увоз на лекови.....
2027. Правилник за случаите во кои се
спроведува PIC постапката и содржината на барањето за спроведување на
PIC постапката(*)..................................

25/3

32/11

34/3

34/35

34/46

34/67

34/81

34/98

34/106

34/112
57/2

61/16

62/10

74/17

80/32

82/42

Страна 108

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2011

2028. Правилник за случаите во кои се
спроведува постапка на претходно
известување, случаите во кои не е потребно натамошно спроведување на
постапка на претходно известување,
содржината на известувањата за извоз и документите кои се доставуваат
заради спроведување на постапката
на претходно известување(*)...............
2029. Правилник за начинот на кој се врши процената на безбедноста на хемикалијата и содржината на извештајот на безбедноста на хемикалијата(*)
2030. Список на опасни хемикалии и производи чиј извоз е забранет(*).............
2031. Список на земјите - членки на Ротердамската конвенција кои бараат информации за транзит на хемикалии и
содржина на тие информации..............
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 одобрението...................................................
2070. Правилник за висината на средствата за реализација на активностите и
надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за хемикалии..................................
2071. Правилник за податоците за содржината на детергентите кои треба да
бидат наведени на пакувањето, како и
општите и посебните правила на означувањето на пакувањето на детергентите(*)...............................................
2072. Правилник за листата на податоци
за содржината на детергентите(*).......
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 донесување решение заради неиздадено решение, односно заради недонесување
решение за одбивање на барањето за
издавање решение за дозвола за почнување со работа на здравствена
установа.................................................
2620. Правилник за формата и содржината
на барањето за донесување на решение за издавање на одобрение за вршење на промет со прекурзори, односно за обнова на одобрението..........
2684. Правилник за формата и содржината
на известувањето заради недонесување на решение по поднесена жалба..
2858. Правилник за методите за испитување на хемикалиите (*)..........................

82/52

82/66
82/73

82/75

84/154

84/156

84/157
84/160

91/91

111/66

115/5
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, секундарна или терцијална здравствена
заштита...................................................
3038. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација................................
3039. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација................................
3040. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација................................
3041. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација................................
3042. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација................................
3043. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација................................
3279. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение по барањето за добивање
одобрение за производство на лекови............................................................
3280. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение по барањето за добивање
одобрение за промет на големо со лекови.........................................................
3408. Правилник за утврдување на превентивните мерки за безбедно чување
и складирање на особено опасните
хемикалии.............................................
3409. Правилник за начинот на водењето
на евиденцијата за прометот со особени опасни хемикалии........................
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137/20
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137/26
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150/12

150/13
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3410. Правилник за образецот на барањето за вршење на дејност промет со
особено опасни хемикалии, образецот
на барањето за издавање дозвола за
употреба на особено опасни хемикалии, образецот на дозволата за вршење на дејност промет со особено
опасни хемикалии и образецот на
дозволата за употреба на особено
опасни хемикалии.................................
3411. Листа на високоризични супстанции
(кои предизвикуваат загриженост)......
3627. Правилник за надоместоците што се
плаќаат во постапките што се водат
согласно Законот за лековите и медицинските помагала...............................
3727. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесува на лекувањето со дијализа...............
3924. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за издавање дозвола за увоз,
извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите
кои не се забранети...............................
3925. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за издавање дозвола за производство на токсични хемикалии и
нивни прекурзори, како и работа со
капацитети за хемиско производство
за целите кои не се забранети.............
3926. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање
дозвола за производство на токсичните хемикалии и на нивните прекурзори, како и работата со капацитети за
хемиско производство за целите кои
не се забранети......................................
3927. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање
дозвола за увоз, извоз и транзит на
токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети
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.
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166/10
169/19

176/62

176/64

176/66

176/68

181/8

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Рег. бр.
Бр./стр.
173. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за еквиваленција и признавање на странските високообразовни квалификации и потребната документација………………………………
7/131
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631. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката и поблиските критериуми за софинансирање на издавачката дејност......
632. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката и поблиските критериуми за финансирање и надзор на годишните
програми за научно-истражувачката
дејност на субјектите на научноистражувачката дејност........................
649. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
педагошката документација и евиденција во основното училиште, како и
начинот на нивното водење.................
650. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на водењето, формата и содржината
на педагошката евиденција и документација во средните училишта........
815. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за
финансирање на научно-истражувачки проекти односно програми……….
1350. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
прием на учениците во јавните ученички домови.........................................
1351. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
прием на студентите во државните
студентски домови................................
1514. Календар за изменување на Календарот за организација на учебната
2010/2011 година во јавните средни
училишта................................................
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........................
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........................
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........................
1572. Правилник за престанок на важење
на Правилникот за начинот и постапката за еквиваленција и признавање
на странските високообразовни квалификации и потребната документација..........................................................
1741. Правилник за формата и начинот на
водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната
книга на запишани студенти и главната книга на дипломирани студенти.

25/19

25/19

26/6

26/9

34/130

49/6

49/6

54/71

59/72

59/75

59/78

59/81

67/11
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1785. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за донесување на решение за нострификација,
односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство.................
1786. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за донесување на решение за верификација на
средно училиште и формата и содржината на образецот на барањето за
донесување на решение за нострификација, односно еквиваленција на
свидетелство стекнато во странство....
1787. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за донесување на решение за акредитација на
проект за основање на приватна високообразовна установа, формата и содржината на образецот на барањето
за донесување на решение за почеток
со работа на високообразовна установа, како и формата и содржината на
образецот на барањето за донесување
на решение за еквиваленција и признавање на странска високообразовна
квалификација.......................................
1788. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за донесување на решение за верификација на
установа за образование на возрасните.............................................................
1789. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за одлучување по жалба........................................
1837. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за програмата за подготвување и полагање испит
за директор на основно училиште, начинот на спроведување на испитот,
како и формата и содржината на уверението за положен испит за директор на основно училиште..................
1838. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за Програмата за подготвување и полагање испит
за директори, начинот на спроведување на испитот, како и формата и содржината на уверението за положен
испит за директор на јавно средно
училиште................................................
2598. Календар за организација на учебната 2011/2012 година во основните
училишта................................................
2599. Календар за организација на учебната 2011/2012 година во јавните средни училишта...........................................
3628. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот и
постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри....................................

70/6

70/8

70/11

70/15
70/16

73/33

73/39

109/45
109/45

166/12

4050. Правилник за формата и содржината
на барањето за недонесување на одлука за избор на најдобар ракопис за
учебник, односно недонесување решение за одбивање на барањето за избор на најдобар ракопис за учебник....
4051. Правилник за формата и содржината
на барањето за недонесување на решение за верификација на ученички
дом, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за верификација на ученички дом...................

181/10

181/12

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
Рег. бр.
Бр./стр.
7. Решение за впишување на здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита………………………..
1/4
8. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита………………………..
1/4
9. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита......................................
1/5
81. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец декември 2010
4/23
година.....................................................
91. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец декември
2010 година............................................
5/160
251. Правилник за поблиските критериуми и начинот на избор на посвоител
по електронски пат................................
12/8
460. Правилник за изменување на Правилникот 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 година........................................................
19/59
498. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јануари
2011 година............................................
20/32
713. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита......................................
29/6
714. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита......................................
29/6
715. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита......................................
29/6
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716. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....................................
717. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита......................................
723. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец февруари 2011
година.....................................................
744. Правилник за начинот и висината на
трошоците за склучување на брак
надвор од службените простории на
Управата за водење на матичните
книги.......................................................
778. Правилник за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење.....
779. Правилник за дополнување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на водење на Регистарот на
можни посвоеници................................
780. Правилник за дополнување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на водење на Регистарот на
можни посвоители.................................
781. Правилник за водење на евиденција
на посвоените лица и за определување на документи за посвојувањето.....
787. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец февруари
2011 година............................................
1335. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Завод за згрижување,
воспитување и образование на деца и
младинци „Ранка Милановиќ” Скопје
1339. Објава за просечна месечна плата по
работник за месец март 2011 година...
1565. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец март 2011
година.....................................................
1573. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на остварување и користење на правото на социјална парична помош…..
1574. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на остварување на правото на постојана парична помош..............................
1603. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје..........
1771. Објава за стапката на трошоците на
живот за месец април 2011 година......
1772. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец април 2011 година.........................................................
1790. Решение за давање согласност на
статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка.............................................................
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29/7
29/28

31/5
32/11

32/31

32/31
32/31
32/52

48/29
48/51
58/108

59/81

59/81
60/31
68/79
68/79

70/17

Страна 111

1816. Решение за давање согласност на
статутарна одлука за изменување и
дополнување на статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес..........................................
1857. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе............................
1928. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец мај 2011 година.............................................................
2040. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец мај 2011 година.....................................................
2183. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на
Здруженија на граѓани од областа на
социјалната заштита.............................
2188. Објава за просечна месечна плата по
работник за месец јуни 2011 година............................................................
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
2236. Решение за давање согласност на
Статутарна Одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Битола............................................
2298. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за донесување на Решение од министерот за
труд и социјална политика...................
2299. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за донесување на Решение од директорот на
Центарот за социјална работа..............
2317. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јуни 2011
година.....................................................
2335. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ за згрижување деца со
воспитно - социјални проблеми
Скопје.....................................................
2371. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по жалба.................................
2372. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за донесување на решение од Агенцијата за
вработување на Република Македонија – Центар за вработување..............
2669. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец јули 2011 година.............................................................
2670. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец јули 2001
година.....................................................

71/31

74/44
77/23
82/92

90/9
90/11

91/94

93/11

95/36

95/38
95/96

98/7
99/22

99/24
113/47
113/48
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2685. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за недонесување на решение за остварување на
право од пензиското и инвалидското
осигурување, односно на решение за
одбивање на барањето за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување.........................
115/7
2686. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за недонесување 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 година....................................................
122/78
2775. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување
и користење на правото на социјална
парична помош...................................... 123/22
2776. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување
на правото на постојана парична помош.....................................................
123/22
2808. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец август 2011
година.....................................................
125/7
3067. Правилник за дополнување на Правилникот 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 година............................................................. 141/152
3138. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Специјален завод Демир Капија.............................................
144/5
3265. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....
149/33
3387. Правилник за формата и содржината
на барањето за донесување на решение од директорот на центарот за социјална работа.......................................
155/4
3388. Правилник за формата и содржината
на барањето за донесување на решение од министерот за труд и социјална политика............................................
155/6
3394. Објава за просечна месечна плата по
работник за месец октомври 2011 година......................................................... 155/10

3423. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот 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 начинот 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 начинот 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 неиздавање на лиценцата за вршење на
привремени вработувања односно недонесување на решение за одбивање
на барањето за издавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања........................................................
167/7
3662. Објава за просечна месечна плата по
работник за месец ноември 2011 година………………………………….
167/103
3800. Правилник за начинот на водење и
содржина на евиденцијата за корисниците на правата од социјална заштита 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 образование на деца и младинци „Ранка
Милановиќ“ Скопје..............................
175/19
4033. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за донесување на решение од директорот на
агенцијата за вработување на Република Македонија.................................... 179/21
4161. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведување на едукацијата....................... 185/67
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
Рег. бр.
Бр./стр.
1709. Решение за давање дозвола за колективно управување................................
65/14
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1791. Правилник за критериумите за финансирање на програмите односно
проектите по одделни дејности во
културата................................................
2105. Правилник за формата и содржината
на образецот на барање за почеток со
работа на музеј и за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување
на посебните услови за почеток со работа на музејот......................................
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 исполнување на посебните услови за почеток со работа на библиотеката.............
2107. Правилник за формата и содржината
на образецот на барање за почеток со
работа на кинотека и за формата и содржината на образецот на барање за
донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток
со работа на кинотеката........................
2108. Правилник за формата и содржината
на образецот на барање за исполнување на посебните услови за работа во
вршењето одделна дејност од областа
на културата и за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување
на посебните услови за работа............
2237. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и за начинот на водење евиденција за спроведената едукација……………………
2483. Правилник за формата и содржината
на барањето за донесување решение
за давање дозвола за колективно
управување на авторското право и
сродните права.......................................
2548. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и за начинот на водење евиденција за спроведената едукација................................
2549. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и за начинот на водење евиденција за спроведената едукација................................
2550. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и за начинот на водење евиденција за спроведената едукација................................
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
70/17

86/17

86/20

86/23

86/26

93/11

104/5

106/68

106/72

106/75

Рег. бр.
Бр./стр.
26. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и
поблиските услови за одобрување на
возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на
патници, издавање, продолжување и
одземање на дозволата за одобрена
линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред
2/11
27. Правилник за начинот на одржување, начинот за водење на евиденција
и користење на податоците од евиденцијата на сигнално-сигурносни и
комуникациони уреди, објекти и постројки....................................................
2/12
28. Правилник за вкрстување на пруга
со пат од аспект на сигурно одвивање
на железничкиот сообраќај..................
2/37
29. Правилник за начинот на одржување, начинот на водење на евиденција
и користење на податоците од евиденцијата на стабилните постројки за
електрична влеча со монофазен систем 25 kV, 50 Hz..................................
2/47
30. Правилник за поблиски технички
критериуми за спроведување на заштитни мерки на контактна мрежа на
електрифицирани пруги со монофазен систем 25kV 50Hz, како и на сите
постројки и уреди што се наоѓаат во
непосредна близина на контактната
мрежа......................................................
2/55
133. Правилник за суштествените барања
за производството, пласирањето на
пазар и ставање во употреба на пловни објекти за рекреација(*)…………..
6/42
134. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот за
издадени одобренија за вршење на
превоз на опасни материи во патниот
сообраќај……………………………....
6/80
289. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за степенот
на уредување на градежно земјиште
со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето
во зависност од степенот на уреденост.........................................................
13/93
373. Правилник за изменување на Правилникот за за формата и содржината
на писмените инструкции....................
15/53
374. Решение од Министерството за
транспорт и врски.................................
15/58
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558. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот,
постапката и поблиските услови за
одобрување на возни редови за нови
линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на
дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред........................
609. Правилник за начинот на затворање
и означување на затворено градилиште.............................................................
610. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата, како и
начинот на водење на евиденција за
спроведената едукација........................
611. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на одобрение и формата и содржината на образецот на одобрението за градење.........
612. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата, како и
начинот на водење на евиденција за
спроведената едукација........................
613. Правилник за начинот и постапката
за издавање, обновување и одземање
на овластувањата за проектирање на
градби, ревизија на проектна документација, инженер за изведба и надзорен инженер, како и формата, содржината и начинот на водењето на Регистарот за издадени и одземени овластувања...............................................
614. Правилник за начинот и постапката
за издавање, обновување и одземање
на лиценците за проектирање на градби, ревизија на проектна документација, управител на градба, изведувач
на градби, надзор на изградбата на
градби и управител на одржување на
објекти, формата и содржината на
образецот на лиценците како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот за издадени и одземени лиценци.........................................
615. Правилник за начинот на вршење на
техничкиот преглед..............................
616. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за степенот
на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот
на уреденост...........................................
617. Правилник за изменување на Правилникот за висината на надоместокот за добивање на лиценци................

22/21
24/142

24/142

24/144

24/156

24/159

24/170
24/183

24/185
24/186

618. Правилник за формата и содржината
на изводот од генерален урбанистички план, детален урбанистички план,
урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место,
државна урбанистичка планска документација и од локална урбанистичка
планска документација.........................
619. Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на
користење на електронските записи
651. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на градежен
дневник и градежната книга..............
652. Правилник за формата и содржината
на записникот за извршен увид на самото место со технички податоци за
бесправниот објект................................
653. Правилник за формата и содржината
на барањето за утврдување на правен
статус на бесправен објект...................
654. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната опрема и начинот на определување
на категоријата на автобуските станици............................................................
706. Правилник за начинот и содржината
на водење на дневник на градежен
инспектор, односно овластен градежен инспектор.......................................
718. Правилник за формата и содржината
на Регистарот за поднесените барања
за утврдување на правен статус на
бесправни објекти.................................
745. Правилник за дополнување на Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот.............
746. Правилник за формата и содржината
на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење...............
782. Наредба за престанување на важење
на Наредбата за висината на надоместокот за преглед на воздухоплов.......
783. Наредба за престанување на важење
на Наредбата за висината на надоместокот за проверка на стручната способност на воздухопловниот персонал...........................................................
784. Правилник за начинот на обележување на проектирана градба на терен.
1336. Исправка ………………………..........
841. Правилник за начинот и постапката
за означување на објектот, поставување на заштитна ограда, видот на ознаките и отстранување на објектот.....

24/186

24/190

26/21

26/27

26/30

26/35

28/2

29/7

31/6

31/7

32/35

32/35
32/35
48/29

35/80
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894. Правилник за висината на износот
за посебните делови во резервниот
фонд, најниската вредност на истиот,
видот на трошоците за кои ќе се користат средствата од резервниот
фонд, во зависност од староста на објектот, бројот на посебните делови во
зградата и видот на материјалот од
кој е изградена зградата........................
962. Правилник за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура
и начинот на утврдување на висината
на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост.......
980. Правилник за формата и содржината
на образецот на легитимацијата и
амблемот на градежен инспектор и
начинот на издавање и одземање на
легитимацијата......................................
990. Правилник за постапка за изработка
на возен ред во железничкиот сообраќај...........................................................
991. Правилник за изменување на Правилникот за бојата и кројот на службената облека, формата и содржината
како и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација
на комуналните редари.........................
1530. Правилник за формата и содржината
на Решението за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на
бесправен објект....................................
1531. Правилник за формата и содржината
на Решението за утврдување на правен статус на бесправен објект...........
1532. Правилник за формата и содржината
на урбанистичката согласност.............
1533. Правилник за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација........
1689. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко планирање........................................................
1690. Правилник за основни барања кои
треба да ги исполнуваат железничкиот систем, подсистемите и составните
делови на интероперабилност, вклучувајќи го и меѓусебното поврзување
на подсистемите....................................
1691. Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на првата
потврда и дополнителната потврда за
пуштање во употреба на железничко
возило, како и за формата и содржината на првата потврда и дополнителната потврда за пуштање во употреба
на железничко возило...........................
1692. Правилник за составни делови на
структурниот и функционалниот подсистем на железничкиот систем..........
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1839. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
1840. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
1841. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
1842. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на дозвола
за вршење на погребални услуги и
формата и содржината на барањето за
донесување на решение заради неиздадена дозвола за вршење на погребални услуги..........................................
1843. Правилник за формата и содржината
на известувањето за неодлучување по
поднесе на жалба...................................
1858. Правилник за дополнување на Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот.............
1859. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздадена мемориска картичка односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на мемориска картичка.......................................................
1860. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
1861. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
1862. Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на лиценца...
1863. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
1864. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
1865. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздадена дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола.....................................
1866. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздадена дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола.....................................
1867. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
1868. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
1869. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
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1870. Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на одобрение за вршење на превоз на опасни
материи во патниот сообраќај..............
1871. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
1881. Правилник за формата и содржината
на барањето за неиздавање на одобрение за поставување на пливачки објект, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение.................................
1882. Правилник за формата и содржината
на известувањето за неодлучување по
поднесена жалба....................................
1883. Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на одобрение за јавен превоз на патници и стока во внатрешната, меѓудржавната и
меѓународната пловидба и потребната документација...................................
1884. Правилник за формата и содржината
на известувањето заради неодлучување по поднесена жалба.........................
1885. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
дозвола за управување со железничко
возило, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола.................................
1886. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање
на одобрение за поставување на пливачки објект и потребната документација..........................................................
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 пловидба, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение.............................
1888. Правилник за формата и содржината
на известувањето за неодлучување по
поднесена жалба....................................
2158. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
2159. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
2160. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
лиценца односно овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца односно овластување.................
2161. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
одобрение за градење односно недонесување на решение за одбивање на
барањето за издавање на одобрение
за градење..............................................

74/66
74/68

75/4
75/6

75/8
75/11

75/13

75/15

75/17
75/20
88/20
88/22

88/24

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 одбивање на барањето за донесување на решение за утврдување на правен статус на бесправен објект........................
2163. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
урбанистичка согласност за бесправен објект односно недонесување решение за одбивање на барањето за
донесување на решение за утврдување на правен статус на бесправен објект..........................................................
2164. Правилник за формата и содржината
на известувањето за недонесување на
решение по поднесена жалба...............
2165. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неодобрување на
проект за инфраструктура односно
недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрување на
проект за инфраструктура...................
2166. Правилник за формата и содржината
на барањето за одобрување на проект
за инфраструктура и потребната документација............................................
2167. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
лиценца односно овластување или
недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца односно овластување.................
2238. Правилник за формата и содржината
на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на верски заедници за
изградба на верски објекти предвидени со урбанистички план или урбанистичко планска документација………
2239. Правилник за формата и содржината
на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на дипломатско-конзуларните преставништва за изградба
на дипломатско-конзуларни објекти...
2240. Правилник за формата и содржината
на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за оформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план
или урбанистичка планска документација а лицето има во сопственост
повеќе од 30% од градежната парцела
и ако со планот на таа градежна парцела не се предвидува изградба на објекти од јавен интерес утврден со закон……..................................................
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2241. Правилник за формата и содржината
на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти
или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и еведентирани во Јавната
книга на недвижности кои не поседуваат акт за доделување на правото на
користење на градежно земјиште……
2242. Правилник за формата и содржината
на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба 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 согласно урбанистички план или урбанистичка планска документација и
доколку ја имаат исплатено закупнината за тековната година и другите
давачки кои произлегуваат од договорот за долготраен закуп………………
2243. Правилник за формата и содржината
на барањето за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со
непосредна спогодба наменето за изградба на објекти од јавен интерес…..
2244. Правилник за формата и содржината
на барањето за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со
непосредна спогодба на сопствениците на угостителски објект пред кои е
предвидено плажа, како и на правни
и физички лица за потребите за формирање на градилиште………………
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…..
2246. Правилник за формата и содржината
на известувањето за неодлучување по
поднесена жалба………….…………...
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……………………………….
2248. Правилник за формата и содржината
на овластувањето за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија како и
начинот на водење на евиденција на
издадени овластувања………………..
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2249. Правилник за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура
и начинот на утврдување на висината
на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост…...
2270. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација и начинот
на спроведување на едукацијата……
2271. Правилник за изменување на Правилникот за техничките елементи за
изградба и реконструкција на јавните
патишта и на објектите на патот……..
2300. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација и начинот
на спроведување на едукацијата..........
2334. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко планирање........................................................
2370. Правилник за начинот, постапката и
условите под кои Агенцијата за државни патишта дава согласност за изградба на државен пат на друг инвеститор.....................................................
2547. Правилник за изменување на Правилникот за радио опрема и телекомуникациска терминална опрема........
2666. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на заштита на јавните патишта.........................................
2778. План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2012 година........................................................
3193. Правилник за изменување на Правилникот за техничките елементи за
изградба и реконструкција на јавните
патишта и на објектите на патот..........
3558. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, ачинот на
спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на
евиденција за спроведената едукација
3559. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на
евиденција за спроведената едукација
3560. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на
евиденција за спроведената едукација
3561. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на
евиденција за спроведената едукација
3562. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на
евиденција за спроведената едукација
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3563. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на
евиденција за спроведената едукација
3728. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко планирање........................................................
3928. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за издавање, обновување
и одземање на лиценците за проектирање на градби, ревизија на проектна
документација, управител на градба,
изведувач на градби, надзор на изградбата на градби и управител на
одржување на објекти, формата и содржината на образецот на лиценците
како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени лиценци.....................
4052. Правилник за формата и содржината
на образецот и начинот на водење на
Регистарот за издадени бродски
книшки и дозволи за качување на
брод........................................................
4053. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
пливачки објекти...................................
4136. Правилник за престанување на важење на правилникот за начинот и
постапката за враќање и присилно
слетување на воздухоплов кој се
приближува кон подрачје на забранета, условно забранета или опасна зона или лета низ неа...........................
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
191. Правилник за ограничено користење
на генетски модифицирани организми* .........................................................
8/16
559. Правилник за содржината на информациите за мерките за безбедност, како и начинот на постапувањето на лицата 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 пренесување на загадувачи*..........................
27/78
719. Наредба за забрана за ставање во
употреба на кеси за транспорт на стоки изработени од пластични маси во
продавници, магацини, складови, деловни простори, зелени пазари и посебни пазари каде што се врши трговија на мало на прехранбени производи и во продавници и киосци каде се
врши трговија на мало на ситни производи за лична потрошувачка............
29/12

747. Правилник за професионалните активности со чие вршење може да настапи одговорност за еколошка штета, критериумите за определување на
постоење на еколошкa штета, како и
случаите во кои нема да настапи одговорноста за еколошка штета(*)........
748. Правилник за мерките за ремедијација на сторена еколошка штета(*).....
895. Правилник за формата, содржината
и начинот на доставувањето на барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат во Република Македонија батерии и акумулатори, начинот на воспоставување на регистарскиот број,
како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот на прозводители кои пуштаат на пазар во Република Македонија батерии и акумулатори................................................
1452. Правилник за начинот на означување, на батериите и акумулаторите и
на батериските пакувања, формата и
содржината на симболот за одделно
собирање како и формата и содржината на хемискиoт симбол за метали(*)........................................................
1604. Правилник за формата и содржината
на образецот на потврдата за ослободување од плаќање на надоместок за
управување со отпад од пакување.......
1605. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето и на дозволата за повторно користење на прочистените отпадни води, како и начинот
на издавање на дозволата.....................
1606. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето и на дозволата за користење на тиња како и начинот на издавање на дозволата за користење на тиња....................................
1607. Правилник за формата, соджината и
начинот на доставување на податоците и видот на информации за користење на тињата од третманот на урбаните отпадни води согласно нејзината
намена, третман, состав и место на
нејзино користење(*)............................
1634. Правилник за формата и содржината
на потврдата за регистрација на самостоен постапувач со отпадни батерии
и акумулатори........................................
1635. Правилник за формата и содржината
на образецот на потврдата за ослободување од плаќање на надоместок за
управување со отпадни батерии и
акумулатори...........................................
1742. Правилник за начинот на следење и
пресметка на реализацијата на стапките за собирање на отпадни батерии
и акумулатори, како и формата и содржината на образецот за следење и
пресметка (*)..........................................

31/12
31/13

36/115

52/42

60/31

60/33

60/41

60/48

61/295

61/297

67/50
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1776. Правилник за поблиските услови за
вршење на определени видови стручни работи, во поглед на опремата,
уредите, инструментите и соодветните деловни простории кои треба да ги
исполнуваат субјектите кои вршат
определени стручни работи за мониторинг на квалитетот на амбиентниот
воздух.....................................................
1844. Правилник за начинот и постапката
за користење на тињата, максималните вредности на концентрациите на
тешки метали во почвата во која се
користи тињата, вредности на концентрациите на тешки метали во тињата, согласно со нејзината намена и
максималните годишни количини на
тешки метали што може да се внесат
во почвата (*).........................................
1845. Правилник за поблиските услови за
собирање, одведување и прочистување, начинот и условите за проектирање, изградба и екплоатација на системите и станици за прочистување на
урбаните oтпадни води, како и техничките стандарди, параметрите, стандарди на емисијата и нормите за квалитет
за предтретман, отстранување и прочистување на отпадни води, имајќи го
во предвид оптоварувањето и методот
за прочистување на урбаните отпадни
води коишто се испуштаат во подрачјате чувствителни на испуштање на
урбани отпадни води (*)......................
1846. Правилник за поблиските услови,
начинот и максимално дозволените
вредности и концентрации на параметрите на прочистените отпадни води
за нивно повторно користење(*).........
1872. Правилник за поблиските услови
што треба да ги исполнуваат правните лица што вршат стручно оспособување, 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...............
1873. Правилник за начинот на водење како и формата и содржината на обрасците на базата на податоци за следење на повторната употреба и преработка на искористените возила и на
целите кои треба да се постигнат со
повторна употреба и преработка на
искористените возила(*).......................
1935. Правилник за начинот и условите за
надминување на нивоата на содржината на тешки метали во пакувањата,
како и начинот на водење и содржината на евиденцијата и извештајот за
постапување со отпад од пакување*...

69/11

73/56

73/60

73/65

74/70

74/73

78/5
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1946. Правилник за формата и содржината на обрасците на доставување на
податоците од емисиите во амбиентиот воздух од стационарни извори, начинот и временскиот период на доставување согласно капацитетот на
инсталацијата, содржината и начинот
на водење на дневникот на емисии во
амбиентниот воздух..............................
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(*)..........................
2581. Правилник за опасните и штетните
материи и супстанции и нивните емисиони стандарди што можат да се испуштат во канализација или во систем за одводнување, во површински
или подземни водни тела, како и во
крајбрежни земјишта и водни живеалишта(*) (*)...........................................
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........
2583. Правилник за методологијата, референтните мерни методи, начинот и
параметрите на мониторинг на отпадните води, вклучувајќи ја и тињата од
пречистувањето на урбаните отпадни
води(*)....................................................
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 едукација..............................................................
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 едукација..............................................................
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 едукација..............................................................
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 едукација..............................................................

79/6

81/47

108/4

108/28

108/38

118/3

118/7

118/10

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 едукација..............................................................
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 едукација..............................................................
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 едукација..............................................................
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 едукација..............................................................
2765. Правилник за формата, содржината
и образецот на Одлуката за спроведување односно неспроведување на
стратегиска оцена и на формуларите
за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска
оцена.......................................................
2766. Листа на загадувачките материи и
супстанции (*).......................................
2777. Правилник за техничките и другите
услови во врска со инсталирањето и
работата на постројките кои работат
со опасни материи и супстанции и начинот на тестирање на постројките од
страна на експерти пред пуштањето
во работа и во редовни интервали за
време на работењето (*).......................
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 тела.............................................................
2888. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение со кое барањето за водостопанска согласност се прифаќа или се
одбива.....................................................
2889. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за трговија со неопасен отпад............................................

118/16

118/18

118/20

118/23

122/63
122/74

123/22

129/38

129/40

129/42

2890. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за испуштање.........
2900. Правилник за критериумите за
утврдување на зоните чувствителни на испуштањето на урбани отпадни води (*)......................................
2901. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение со кое се одобрува или со
кое не се одобрува елаборатот.............
2902. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение со кое се издава A - интегрирана еколошка дозвола, односно решение со кое се одбива барањето за
издавање на A - интегрирана еколошка дозвола...............................................
2903. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение со кое се дава согласност
или се одбива барањето за спроведување на проектот...................................
2909. Правилник за пропишување на критериумите за определување на зоните
чувствителни на нитрати (*)…………
2910. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение со кое се издава Б - интегрирана еколошка дозвола, односно решение со кое се одбива барањето за
издавање на Б - интегрирана еколошка дозвола……………………………
3069. Листи за утврдување на строго заштитени и заштитени диви видови….
3194. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за собирање и за
транспортирање на комуналниот и на
другите видови на неопасен отпад......
3416. Правилник за изменување на Правилникот 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 супстанции на годишно ниво............................
3426. Решение за овластување за вршење
на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување
со отпад………………………………..
3427. Решение за овластување за вршење
на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување
со отпад………………………………..

129/44

130/61

130/62

130/64

130/66
131/94

131/95
139/6

146/8

156/74

157/13

157/13
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3428. Решение за овластување за вршење
на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување
со отпад………………………………..
3429. Решение за овластување за вршење
на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување
со отпад………………………………..
3430. Решение за овластување за вршење
на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување
со отпад………………………………..
3431. Решение за овластување за вршење
на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување
со отпад………………………………..
3432. Решение за овластување за вршење
на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување
со отпад………………………………..
4121. Решение за прогласување на пештерата Дона Дука за природна реткост..
4137. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на образецот на годишниот извештај за видот и количината
на пакувањата што се пуштиле или
увезле на пазар во Република Македонија во претходната календарска
година и за постапување со отпад од
тие пакувања, формата и содржината
на образецот на производствената
спецификација, формата и содржината на образецот на евиденцијата за
вкупното пакување кое е пуштено на
пазар или увезено во Република Македонија како и начинот на кој се води евиденцијата.....................................

157/13

157/13

157/14

157/14

157/14
182/71

184/17

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
290. Правилник за начинот на селектирање и вработување на државните
службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за
вработување на државен службеник...
13/94
699. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на селектирање
и вработување на државните службеници и за формата и содржината на
пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник…........
27/88
1540. Правилник за формата и содржината
на обрасците за едвинтирање на податоците за државните службеници........
58/17
1541. Правилник за содржината на Годишниот извештај за спроведен надзор...........................................................
58/46
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1542. Правилник за поблиски критериуми
за доделување парична награда на државните службеници............................
1543. Правилник за содржината на Годишниот план за соодветна и правична застапеност на заедниците………..
1544. Правилник за начинот на водењето
на дисциплинската постапка за утврдување на дисциплински престап........
1545. Правилник за содржината и формата
на Годишниот извештај за изречени
мерки за утврдена дисциплинска и
материјална одговорност на државните службеници.......................................
1546. Правилник за содржината и формата
на полугодишен извештај за спроведени специјализирани обуки за државните службеници.............................
1547. Правилник за работните места со
висок ризик по животот и здравјето
на државниот службеник......................
1548. Правилник за начинот и постапката
за оценување на државните службеници, содржината на извештаите и
образецот за оценување........................
1549. Правилник за содржината на Годишниот извештај за податоците од
регистарот на државни службеници....
1550. Правилник за начинот на вршење
надзор.....................................................
1608. Правилник за начинот на спроведување на пробна работа, полагање на
стручен испит и за начинот на оценување на пробната работа на државните службеници.......................................
1636. Правилник за формата и содржината
на обрасците за евидентирање на податоците за јавните службеници.........
1637. Правилник за формата и содржината
на Годишниот извештај за податоците од Регистарот на јавни службеници............................................................
1638. Правилник за формата и содржината
на образецот за оценување на јавниот
службеник..............................................
1639. Правилник за формата и содржината
на Извештајот за извршените оценувања на јавните службеници................
1640. Правилник за содржината и формата
на Годишниот извештај за изречените
мерки за утврдена дисциплинска и
материјална одговорност на јавните
службеници............................................
1641. Правилник за содржината на Годишниот план за соодветна и правична
застапеност на заедниците...................
1642. Правилник за начинот на спроведување на пробната работа, полагањето
на стручен испит и начинот на оценување на пробната работа на јавните
службеници............................................

58/52
58/55
58/57

58/60

58/67
58/82

58/83
58/96
58/96

60/51
61/299

61/310
61/310
61/314

61/317
61/323

61/325
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1643. Правилник за начинот на селектирање и вработување на јавните службеници преку јавен оглас.........................
1693. Правилник за начинот на вршење
надзор.....................................................
1694. Правилник за содржината на Годишниот извештај за спроведен надзор...........................................................
1764. Правилник за содржината и начинот
на подготовката на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места........................
2883. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување
на пробна работа, полагање на стручен испит и за начинот на оценување
на пробната работа на државните
службеници............................................
2884. Етички кодекс за државните службеници....................................................
2957. Eтички кодекс за јавните службеници............................................................
3068. Исправка..............................................
3564. Правилник за начинот на плаќање
на административните такси во готови 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……………………………….
3609. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на инспекциска
евиденција, како и содржината на извештаите од инспекциската статистика............................................................
3610. Правилник за начинот на полагање
на стручен испит за инспектор............
3611. Правилник за формата, содржината
и образецот на уверението за положен стручен испит, односно за положен испит за проверка на знаењето
за инспектор...........................................
3612. Правилник за начинот на полагање
на испит за проверка на знаење за
инспектор...............................................
3613. Правилник за формата и задолжителните елементи на записник од извршен инспекциски надзор..................
3614. Правилник за формата и задолжителните елементи на решение и заклучок на инспектор...............................
3964. Методологија за процена на вредноста на информатичката технологија....
4119. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на селектирање
и вработување на државните службеници и за формата и содржината на
пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник...........

61/325
64/34

64/35

68/67

129/26
129/26
133/26
139/5

162/72

165/50
165/55

165/57
165/60
165/61
165/64
177/17

182/68

4120. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на селектирање
и вработување на јавните службеници преку јавен оглас.............................

182/68

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Рег.бр.
Бр./стр.
3116. Правилник за формата и содржината
на образецот на службената легитимација, изгледот на знакот, како и начинот на издавање и одземање на службената 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 Република Македонија, У.бр. 75/2010 од 12 јануари 2011 година.................................
8/29
199. Одлука на Уставниот суд на Република 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 Република Македонија, У. бр. 46/2010 од 12
јануари 2011 година..............................
12/13
258. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 127/2010 од 22
декември 2010 година...........................
12/15
305. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија бр. 66/2010 од 2 февруари 2011 година.....................................
14/4
435. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 262/2009 од 2
февруари 2011 година...........................
18/152
522. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 63/2010 од 26 јануари 2011 година.................................
21/22
523. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 169/2010 од 9
февруари 2011 година...........................
21/25
850. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.191/2010 од 2
март 2011 година....................................
35/83
963. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 107/2010 од 16
февруари 2011 година...........................
38/39
964. Издвоено мислење на судија на
Уставниот суд на Република Македонија……..................................................
38/46
1200. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 172/2010 од 23
март 2011 година...................................
44/83
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1354. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.212/2010 од 30
март 2011 година...................................
1575. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 202/2010 од 6
април 2011 година.................................
1644. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 209/2010 од 20
април 2011 година.................................
1710. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 188/2010 од 20
април 2011 година..................................
1731. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.143/2007 од 14
мај 2008 година......................................
1732. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.35/2011 од 13
април 2011 година....................
1744. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 183/2010 од 4
мај 2011 година......................................
2109. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 83/2010 од 8 јуни 2011 година.....................................
2110. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 94/2010 од 8 јуни 2011 година......................................
2916. Исправка .............................................
2111. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 157/2010 од 8 јуни 2011 година.....................................
2112. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 170/2010 од 8 јуни 2011 година......................................
2113. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 173/2010 од 22
јуни 2011 година...................................
2114. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 1/2011 од 8 јуни
2011 година............................................
2115. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 13/2011 од 8 јуни 2011 година......................................
2250. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 160/2010 од 29
јуни 2011 година...................................
2913. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 16/2011 од 21
септември 2011 година..........................
2914. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 53/2011 од 14
септември 2011 година..........................
2915. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 77/2011 од 21
септември 2011 година..........................
3516. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија бр. 218/2010 од 9 ноември 2011 година.................................
3629. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 112/2011 од
24 ноември 2011 година........................

49/7
59/81
61/333
65/14
66/410
66/413
67/52
86/29
86/29
132/11
86/31
86/33
86/36
86/37
86/39
93/44
132/2
132/5
132/9
160/17
166/13
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3630. Одлука од Уставниот суд на Република 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 Република Македонија........................................
2/68
230. Решение од Судскиот совет на Република 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 Македонија........................................................
12/18
269. Одлука за избор на заменик претседател на Судскиот совет на Република
Македонија............................................
12/18
270. Оглас за избор на претседател на Основниот суд Радовиш............................
12/19
436. Правилник за начинот на спроведување на анонимна анкета на вработените во судот каде кандидатот ја извршува судската функција....................
18/155
700. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
27/88
701. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
27/88
851. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.......................................
35/84
993. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
41/29
1106. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Скопје…………………….
42/50
1107. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Гостивар………………….
42/50
1108. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Штип……………………...
42/50
1201. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија........................................
44/86
1288. Одлука за избор на судии на Виш
управен суд............................................
46/32
1660. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
62/80
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1661. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................
1662. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................
1660. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
1711. Оглас за избор на 8 (осум) судии на
Управниот суд на Република Македонија..........................................................
1767. Оглас од Судски совет на Република
Македонија.............................................
1848. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
1889. Одлука за избор на претседател на
Вишиот управен суд..............................
1906. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................
1907. Оглас за избор на претседател и судија во Судскиот совет на Република
Македонија.............................................
2034. Одлука и Оглас од Судскиот совет на
Република Македонија..........................
2168. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
2336. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Радовиш...........................
2337. Одлука за избор на судии на Основен
суд Штип................................................
2338. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија....................................
2339. Одлука за избор на судија на Виш
управен суд.............................................
2340. Одлука за избор на судии на Управниот суд..................................................
2341. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Скопје.................................
2342. Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија.....
2343. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Битола.................................
2344. Одлука за избор на судиja на Основен
суд Куманово..........................................
2345. Одлука за избор на судии на Основен
суд Скопје 1 Скопје...............................
2374. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
2375. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
2621. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................
2622. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија........................................
2733. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
2917. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
3044. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
3045. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
3054. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................

62/80
62/80
62/80
65/15
68/71
73/68
75/22
76/2
76/2
82/76
88/40
98/7
98/7
98/8
98/8
98/8
98/8
98/8
98/9
98/9

3055. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.................................... 138/77
3129. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.................................... 143/40
3130. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.................................... 143/40
3325. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.................................... 151/27
3343. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија…………………………
152/6
3390. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
155/8
3477. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Скопје 1 - Скопје........
158/58
3569. Решение од Судскиот совет на Република Македонија……………………… 162/76
3647. Одлука за избор на судии на Управниот суд...................................................
167/9
3648. Одлука за избор на судиja на Апелационен суд Битола................................
167/9
3649. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Скопје.................................
167/10
3650. Одлука за избор на судија на Апелационен 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 Република Македонија…………………………
167/11
3818. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.................................... 173/124
3965. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Струга............................... 177/28
4034. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија........................................
179/23
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

98/9
99/26
99/26
111/68
111/68
120/8
132/12
137/31
137/31
138/77

Рег. бр.
Бр./стр.
1557. Обрасци бр. 29 и 30 од Државна изборна комисија…..................................
58/101
1614. Одлука за важење и применување на
обрасци за спроведување на предвремените избори за пратеници во Собранието 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 избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат
на 5-ти јуни 2011 година.......................
60/54
1616. Одлуки за формирање на Општинските изборни комисии, донесени на
седницата на Државната изборна комисија, одржана на 26 април 2011 година.........................................................
60/59
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1712. Одлука за усвојување на обрасци за
спроведување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат
на 5-ти јуни 2011 година.......................
1713. Одлука за изменување на одлуките за
формирање на општинските изборни
комисии..................................................
1714. Одлука за усвојување на обрасци за
спроведување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат
на 5-ти јуни 2011 година......................
1745. Одлука за изменување на одлуките за
формирање на општинските изборни
комисии..................................................
1819. Одлука за изменување на одлуките за
формирање на општинските изборни
комисии................................................
3053. Одлука за исплата на надоместокот
на трошоците за Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија одржани на 5 јуни 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 освоиле најмалку 1,5% од вкупниот број
на гласови од излезените граѓани на
ниво на изборна единица......................
3391. Одлука за разрешување на член на
изборен орган.........................................

65/16
65/17

65/71
67/54
72/3
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1703. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец април 2011 година..........
1905. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец мај 2011 година..............
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3631. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
3632. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник............
3633. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија…
3645. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................
3646. Решение од Комисијата за хартии од
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3839. Решение за обновување на дозвола
за работење на брокер...........................
3929. Решение од Комисијата за хартии од
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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
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307. Одлука за запис за шестмесечен депозит кај Народната банка на Република Македонија....................................
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308. Одлука за изменување на Одлуката
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633. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување
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1109. Одлука за управување со ризиците…........................................................
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 договорената годишна стапка на вкупни
трошоци………………………………..
42/60
1112. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и постапката на вршење надзор над банките и
штедилниците во доменот на заштитата на потрошувачите при договори
за потрошувачки кредити……………
42/62
1113. Одлука за доставување список на
кредитни посредници…………………
42/62
1114. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и начинот
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наплата и плаќање во ефективни
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1115. Одлука за начинот за вршење на
платниот промет со странство………..
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1116. Одлука за референтната стапка за
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42/67

Страна 129
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постапката на снабдување на банките
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42/67
42/70
42/71
42/71
42/72

60/80
60/80

60/81
62/81

64/41
68/72
69/14
76/2
78/7

81/65
81/67

81/211
91/97

91/101
91/103

Страна 130

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2011

2201. Одлука за начинот и постапката на
вршење надзор над банките и штедилниците во доменот на заштитата
на потрошувачите при договори за
потрошувачки кредити..........................
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2207. Одлука за начинот и постапката со
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услови за потрошувачки кредит...........
2846. Одлука за содржината и начинот на
функционирање на кредитниот регистар..........................................................
2847. Одлука за доставување податоци за
каматните стапки на банките на примените депозити и на дадените кредити............................................................
2848. Одлука за доставување податоци за
состојбата и прометот на сметките од
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финансиските извештаи........................
2849. Одлука за општите услови за отворање сметки во Народната банка на
Република Македонија..........................
2850. Одлука за кредитот во крајна инстанца……………………………………….
2851. Одлука за утврдување на инструментите за обезбедување при спроведување монетарни операции...................
2852. Листа на хартии од вредност за
спроведување на монетарни операции
2853. Одлука за управувањето со ликвидносниот ризик на банките.....................
2854. Одлука за задолжителната резерва.....
2855. Упатство за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката
за методологијата за утврдување на
адекватноста на капиталот...................
2856. Политика за чување и управување со
девизните резерви на Република Македонија..................................................
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за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките………..
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3615. Одлука за изменување на Одлуката
за методологијата за утврдување на
адекватноста на капиталот...................
3616. Одлука за начинот и условите под
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
208. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности..
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235. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности..
11/2
623. Решение за стапување во примена на
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703. Правилник за начинот на користење,
дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од геодетско-катастарскиот информационен
систем и за начинот на издавање на
податоци од катастарот на недвижностите........................................................
707. Правилник за геодетски работи за
посебни намени......................................
708. Правилник за премер и обработка на
податоците од премерот........................
709. Тарифник за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од
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на недвижности......................................
2016. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување
на катастарот на недвижностите..........
2178. Правилник за формата и содржината
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односно неиздавање потврда по пријавата за запишување на правата на
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запишување останале незапишани......
2184. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности..
2185. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар
на недвижности.....................................
3072. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности..
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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 остварување на спортските резултати на категоризирани 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
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3435. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на решение
за вршење дејност спорт и за формата и содржината на барањето заради
недонесување на решение за вршење
дејност спорт..........................................
3966. Листа за дополнување на Листата на
категоризирани спортисти - спортска
надеж.......................................................

157/32

177/28

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
139. Решение за задолжително лабораториско испитување на полихлорирани
бифенили во месо, производи од месо, млеко, производи од млеко, јајца и
производи од јајца по потекло од Република Германија кои се наменети
за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија....................................
6/83
140. Решение за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија
на живи домашни и диви чапункари,
месо, производи од месо, млеко, колострум, производи од млеко и колострум, семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони, кожа и
други производи, суровини и отпадоци од домашни и диви чапункари по
потекло од Република Бугарија............
6/84
496. Решение за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија
на живи домашни и диви чапункари,
месо, производи од месо, млеко, колострум, производи од млеко и колострум, семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони, кожи и
крзна и други производи, суровини и
отпадоци од домашни и диви чапункари по потекло од Република Бугарија..........................................................
20/25
527. Правилник за посебните барања за
безбедност на храната за посебна нутритивна употреба - млечна храна за
доенчиња(*)............................................ 21/136
528. Правилник за посебните барања за
безбедност на храната за посебна нутритивна употреба - преработена храна 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 заштита на животните во 2011 година....
33/11
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1003. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз
во Република Македонија на животни, производи, суровини и отпадоци
од животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии.....
1125. Правилник за формата и содржината и начинот на издавање и одземање
на службената легитимација на официјален ветеринар и инспектор за храна….........................................................
1202. Решение за задолжително лабораториско испитување 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 Македонија..........................
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 содржината на барањето за регистрација
и начинот на регистрација на операторите со храна и објектите..................
1454. Правилник за начинот на означување и декларирање на месото и производите од месо од животни од видовите говеда, овци, кози и свињи(*)......
1536. Правилник за мерки за сузбивање и
искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефаалопатии (*)...........
1580. Листа на производи и нуспроизводи
од животинско потекло кои не подлежат на инспекција при увоз од страна
на официјален ветеринар на граничен
премин (*)...............................................
1736. Правилник за изменување 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 ветеринарноздравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло,
како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потеклo(*)........................................
1769. Правилник за начинот на издавање
на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на
барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за
безбедност и висината на трошоците
во постапката за издавање на сертификатот за безбедност...........................
2079. Исправка...............................................
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42/74

44/87

49/124

52/43
57/298

59/95

66/432

68/74
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 Македонија..........................................................
1792. Решение за престанување на важење
на решението за задолжително лабораториско испитување на полихлорирани бифенили во месо, производи од
месо, млеко, производи од млеко, јајца и производи од јајца по потекло од
Република Германија кои се наменети
за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија....................................
1821. Правилник за изменување 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 сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло,
како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потекло (*).......................................
1911. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината на
ветеринарно санитарните сертификати за нуспроизводи од животинско
потекло кои се увезуваат или транзитираат во или низ Република Македонија..........................................................
1926. Правилник за форма и содржина на
евиденцијата на дистрибуирани и печатени обрасци на сертификати за
здравствена состојба.............................
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..................................................
1994. Правилник за начинот на вршење на
официјалните контроли и постапките
за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози
и предизвикувачи на зоонози кои се
редовно предмет на мониторингот (*)
1995. Правилник за начинот на вршење на
мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско 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 сомнение и на позитивен наод на присуство
на резидуи и недозволени супстанции(*)......................................................
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2116. Исправка...............................................
2020. Решение за изменување на Решението за задолжително лабораториско испитување 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 Македонија..................................................
2078. Правилник за изменување 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 ветеринарноздравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло,
како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потекло............................................
2261. Решение за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло
при увоз во Република Македонија.....
2303. Правилник за изменување 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 ветеринарноздравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло,
како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потеклo(*)......................................
2304. Правилник за мерки за сузбивање и
искоренување на африканската чума
кај копитари во Република Македонија*............................................................
2328. Правилник за посебни барања за
температурни контроли и одржување
на ладниот ланец за храна од животинско потекло.......................................
2329. Правилник за начинот на вршење на
официјални контроли на салмонела....
2330. Решение за забрана за увоз и повлекување од промет на семе од грчка
детелина, одредени видови семиња и
зрна кои се увезени од Египет во Република Мекедонија..............................
2346. Правилник за мерки за сузбивање и
искоренување на Њукастелска болест*........................................................
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2551. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведена едукација....................................
2667. Решение за изменување на Решението за задолжително лабораториско испитување 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 Македонија.............................................
2668. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана за увоз во Република Македонија на производи од
животинско потекло со потекло од
Мадагаскар.............................................
2677. Правилник за изменување и дополнување 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 сертификат
или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед
при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од
животинско потеклo..............................
2857. Решение за забрана на увоз на производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓе и животни по
потекло од Кина во Република Македонија.....................................................
2894. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и храна
од неживотинско потекло при увоз во
Република Македонија.....................
2960. Правилник за начинот и постапката на земање примероци за определување на резидуи од пестициди во
храната во рамки на официјалната
контрола (*).......................................
3046. Правилник за начинот и постапката
за издавање на одобрение, нејзиното
времетраење, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение
за ставање во промет на производот
од групата на ГМО храна......................
3056. Правилник за образецот и содржина
на сертификатот кој ја придружува
пратката при увоз на храна за животни.............................................................
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3073. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку
територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, месо, производи од месо, млеко, колострум, производи од млеко и
колострум, семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони, кожи и крзна и други производи, суровини и отпадоци од домашни и диви
чапункари по потекло од Република
Бугарија.................................................. 139/58
3347. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето заради
неиздавање дозвола или согласност,
односно недонесување решение за одбивање на барањето за издавање дозвола или согласност за вршење услуги 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 нутритивна употреба – храна наменета
за користење во диети со ограничена
енергетска вредност со цел намалување на телесната тежина (*).................. 156/76
3436. Правилник за посебните барања за
безбедност на храната за посебна нутритивна употреба - диететскa хранa за
посебни медицински намени(*)........... 157/35
3478. Правилник за посебните барања за
безбедност на храната за посебна нутритивна употреба (*)...........................
158/59
3495. Правилник за начинот на издавање
на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката 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 документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за
ставање во промет на производот од
групата на храна и состојки на храна
произведени со иновирани технологии........................................................... 159/23
3519. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
одобрение односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето 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 недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за
производство на ветеринарно медицински 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 вршење на активностите од областа на
здравствена заштита на животните.....
160/37
3523. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на решението односно недонесување на
решение за одбивање на барањето за
издавање на решението за овластување на ветеринарните служби на одгледувалиштето за вршење на активностите 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 - медицински препарати ............................. 160/41
3537. Решение за определување на инспекциски места на граничен премин за
увоз на храна од неживотинско потекло………................................................
161/26
3538. Правилник за формата и содржината
на регистарот, информациите потребни за регистрација на објектите во
кои се чуваат животни за фармски цели и начинот на регистрација………..
161/27
3661. Решение за престанок на важење на
решението за задолжително лабораториско испитување на тешки метали и
сулфити во одделни производи од риба со потекло од Габон кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија………………….. 167/103
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3703. Правилник за изменување и дополнување 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 сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката 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 повлекување од промет на семе од грчка
детелина, одредени видови семиња и
зрна кои се увезени од Египет во Република Македонија............................. 173/125
3842. Правилник за квалитет на пченично
брашно.................................................... 175/22
3989. Наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита
на јавното здравство од контаминенти
или резидуи кои се пренесуваат од
животните или производите од животинско 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 трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странка за производство и увоз на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба 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 оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот за метеоролошко
обезбедување на воздушниот сообраќај............................................................
14/9
495. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на
воздухоплови, како и податоците што
се доставуваат до Централниот регистар на Република Македонија.............
20/16
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625. Правилник за формата, содржината,
евиденцијата и начинот на издавање и
промена на Уверението за регистрација на воздухоплови............................
785. Правилник за начинот и местото на
обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за државна припадност, регистарските ознаки
и другите ознаки....................................
1355. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
вршење на превоз за сопствени потреби, како и посебните услови во однос
на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење......................
3479. Правилник за изменување на Правилникот за правилата и постапките
на летањето на воздухопловите...........
3494. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на вршење на
превоз за сопствени потреби, како и
посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно
и уредно работење.................................
3536. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања
на персоналот кој врши работи во врска со утврдување на условите на летот и со постапките за подготвување
на летот (FLIGHT DISPATCHER)…...
4035. Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на регистарот на
персоналот во воздухопловството и
другиот стручен персонал.......................

24/197

32/36

49/7

158/71

159/22

161/15

179/23

АГЕНЦИЈА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ НА РМ
Рег. бр.
Бр./стр.
232. Одлука за објавување на јавен тендер
со претквалификација за избор на давател на универзална услуга................. 10/126
642. Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација.........
25/27
730. Правилник за методологијата за
пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски 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 давателите на јавни комуникациски услуги
се должни да ги објават во врска со
општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите
за квалитет на јавните комуникациски
услуги......................................................
981. Правилник за начинот на водење на
посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција
и/или пристап и начинот на доставување на сметководствена документација..........................................................
982. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за нивото на
деталност на информациите што ќе
бидат објавени во референтните понуди за интерконекција и начинот на
нивното објавување...............................
983. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за нивото на
деталност на информациите што ќе
бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална
јамка и начинот на нивното објавување............................................................
1262. Правилник за содржината, формата
и начинот на водење на електронскиот регистар на изградени јавни електронски комуникациски мрежи.............
1559. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата
за регистрација.......................................
1576. Одлука за дополнување на Одлуката
за утврдување на релевантни пазари
што се подложни на претходна регулација......................................................
1577. Правилник за преносливост на броеви.............................................................
1820. Правилник за начинот и условите за
одредување на зоната на електронска
комуникациска инфраструктура и
придружните инфраструктурни капацитети и средства, заштитната зона и
радио коридорот како и обврските на
инвеститорот..........................................
2171. Правилник за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски
мрежи и електронска комуникациска
инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства..........

35/85

40/11

40/35

40/36

45/31

58/105

59/84
59/85

72/5

88/54

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
310. Одлука за определување на вредност
на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2011 година.........
14/19

2301. Правилник за формата и содржината
на Службената легитимација на овластеното лице за вршење надзор и за
начинот на нејзиното издавање и одземање.....................................................
95/42
2302. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација ...............................
95/44
3198. Одлука за утврдување на висината на
минимум бруто приход за задолжени
даватели.................................................. 146/11
3199. Правилник за барањата за квалитетот на услугите опфатени со универзалната услуга, параметрите за квалитет и нивното мерење............................ 146/12
3200. Правилник за видовите на финансиски податоци и информации поврзани
со обезбедувањето на поштенските
услуги и начинот на нивното доставување до Агенцијата................................ 146/15
3201. Правилник за содржината и формата
на нотификацијата и потребната документација која се доставува со нотификацијата.......................................... 146/28
3202. Правилник за општите услови за
обезбедување на универзална услуга.. 146/35
3203. Правилник за критериумите за пристап до универзалната услуга, со
утврдување на подрачјата на единиците на мрежата, на растојание меѓу
поштенските единици и број на поштенски сандачиња.................................. 146/45
3204. Правилник за податоците и информациите за универзалната услуга кои
давателот на универзалната услуга е
должен да ги објави............................... 146/50
3205. Правилник за начинот на постапување 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 задолжителните елементи на записникот за извршениот надзор............................................. 171/32
3821. Правилник за задолжителните елементи на општите услови за обезбедување 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 управување 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 управување со доброволни пензиски фондови за заеми, кредити и обврзници........
239. Одлука за максималниот процент од
главнината на Друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови за заеми, кредити и обврзници....
240. Правилник за методологијата за
пресметка на сопствените средства на
пензиско друштво..................................
241. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот и постапката за избор на член на Управен одбор и на Надзорен одбор на пензиско
друштво..................................................
242. Правилник за формата и содржината
на финансиските извештаи на пензиско друштво............................................
294. Исправка на Правилникот за методологијата за пресметка на сопствените
средства на пензиско друштво.............
375. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата
за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2011 година..............
658. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд.........
659. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за потребниот обем
на тргување и неопходната кадровска,
техничка и организациона оспособеност на домашните правни лица кои
можат да бидат избрани за вршење на
услуги со хартии од вредност..............
660. Правилник за начинот и постапката
на маркетинг на пензиски фондови.....
720. Правилник за начинот на вршење
контрола на пензиски друштва............
721. Правилник за начинот на известување на Агенцијата за супервизија на
капитално финансирано пензиско
осигурување од страна на пензиско
друштво..................................................
722. Правилник за начинот на спојување
на пензиски друштва и спојување на
пензиски фондови..................................
1263. Одлука за утврдување на процентот
на ликвидни средства на друштво за
управување со доброволни пензиски
фондови..................................................
1264. Одлука за утврдување на процентот
на ликвидни средства на друштво за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови......................
1265. Правилник за начинот и постапката
за давање на одобренија........................
1266. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за поблиските услови
за основање на пензиски друштва.......

11/4

11/4
11/5

11/7
11/7
13/112

15/60
26/36

26/37
26/38
29/13

29/18
29/19

45/39

45/39
45/39
45/41
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1267. Правилник за лиценцирање на пензиски друштва........................................
2377. Правилник за начинот на присоединување на пензиски друштва и присоединување на пензиски фондови.........
2378. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за инвестирање на
средствата на задолжителните пензиски фондови...........................................

45/41
99/27

99/32

АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
85. Решение од Агенцијата за супервизија на осигурување..................................
5/2
86. Правилник за формата и содржината
на билансните шеми и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на Друштвата за осигурување
и/или реосигурување.............................
5/3
87. Правилник за пресметка на потребното 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 осигурителни стандарди на Друштвата за
осигурување и/или реосигурување......
5/82
271. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето, друштва
за застапување во осигурувањето,
осигурителни брокери, осигурително
брокерски друштва и банки…………
12/19
997. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за контен
план за друштвата за осигурување и
реосигурување.......................................
41/31
998. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за
осигурување и/или реосигурување......
41/33
999. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пресметка
на потребното ниво на маргина на
солвентност на друштвата за осигурување и/или реосигурување...................
41/33
1000. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.....................................
41/34
1001. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето.....................................................
41/35
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1002. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето и осигурителни брокери од страна на друштвата за осигурување, осигурително
брокерските друштва и друштвата за
застапување во осигурување................
1697. Правилник за изменување на Правилникот за видовите и описот на ставки што ќе се земат предвид при
пресметка на капиталот на друштво
за осигурување и/или реосигурување….......................................................
1698. Правилник за деталната содржина
на потврдата на овластениот актуар....
1699. Правилник за методот за пресметка
на коефициентот на ликвидност и
минималната ликвидност......................
1700. Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат
техничките резерви и средствата кои
ја покриваат математичката резерва,
како и деталнo пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно
вреднување.............................................
1701. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за
осигурување и/или реосигурување......
1746. Правилник за начинот и постапката
за наплата и пренос на наплатената
премија од страна на осигурително
брокерските друштва............................
1747. Правилник за формата и содржината
на извештајот за вреднување на ставките во билансот на состојба..............
1910. Решение од Агенцијата за супервизија на осигурување..................................
2172. Решение од Агенцијата за супервизија на осигурување..................................
2227. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за наплата и пренос на наплатената премија од страна на осигурително брокерските друштва..............
2716. Правилник за начинот на спроведување на стручниот испит потребен за
добивање на дозвола за работа како
овластен актуар.....................................
2717. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за работа
како овластен актуар............................
3285. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи
3286. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи
3358. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи.............................................................

41/40

64/42
64/44
64/55

64/58

64/63

67/55
67/56
76/24
88/63

92/9

119/28
119/31
150/16
150/16

153/29

3656. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната
документација за добивање лиценца
за застапник во осигурувањето……...
3657. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите
за стекнување со и испитување на
стручната подготвеност потребна за
вршење работи на застапување во
осигурувањето………………………...
3658. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите
за стекнување со и испитување на
стручната подготвеност потребна за
вршење осигурително брокерски работи……................................................
3659. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната
документација за добивање лиценца
за осигурителен брокер………………
3660. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за статистичките
осигурителни стандарди на друштвата
за осигурување и/или реосигурување
3762. Правилник за начинот на вршење на
видео надзор во Агенцијата за супервизија на осигурување...........................
3841. Правилник за начинот на постапување по претставки поднесени до Агенцијата за супервизија на осигурување
од осигурениците, од корисниците на
осигурување и од трети оштетени лица

167/11

167/13

167/13

167/13

167/15
170/44

175/20

АГЕНЦИЈА ЗА
АДМИНИСТРАЦИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
704. Деловник за начинот на работа на Комисијата на Агенцијата за администрација, за решавање во втор степен по
жалби и приговори на државните
службеници.............................................. 27/147
2173. Деловник за начинот на работа на Комисијата на Агенцијата за администрација, за решавање во втор степен по
жалби и приговори на државните службеници 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 критериуми за определување на бројот на виши
јавно обвинителски советници, самостојни јавно обвинителски советници,
јавно обвинителски советници, стручни
соработници, јавно обвинителски приправници и други државни службеници
во јавните обвинителства…………….. 36/120
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
138. Одлука за измена и дополнување на
Деловникот за работа на Советот на
јавните обвинители на Република Македонија………………………………....
174. Оглас за избор на јавни обвинители….
243. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија..............
901. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија..............
1203. Одлука од Совет на Јавните обвинители на Република Македонија.................
1204. Оглас за избор на јавен обвинител на
Советот на јавните обвинители на Република Македонија..............................
1562. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.............
1563. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.............
2118. Одлука за избор на јавни обвинители
во основните јавни обвинителства......
2119. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител........................................
2177. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител.........................................
2623. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител.........................................
2722. Одлука за престанок на функцијата
член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.................
2723. Оглас за избор на јавни обвинители...
2801. Оглас за избор на член на Советот на
јавните обвинители на Република Македонија..................................................
2807. Исправка..........................
3617. Одлука од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија…….
3729. Одлука за избор на јавен обвинител
во Основното јавно обвинителство
Штип без ограничување на траење на
мандатот……………………………….
3730. Оглас за избор на член на Советот на
јавните обвинители на Република Македонија од редот на јавните обвинители од подрачјето на Јавното обвинителство на Република Македонија........
3731. Оглас за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство
Скопје…………………………………..
4067. Одлука за проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Куманово, Основното јавно обвинителство Охрид, Основното јавно обвинителство Кичево, Основното јавно
обвинителство Струга, Основното јавно обвинителство Велес, Основното
јавно обвинителство Тетово, Основното јавно обвинителство Струмица, Основното јавно обвинителство Скопје....
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272. Статут на Академијата за судии и
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12/20
497. Статут за изменување и дополнување
на Статутот на Академијата за судии
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20/32
1534. Правилник за начинот на реализација на програмите за континуирана
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44/88
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постапката за издавање, користење и
одземање на службената легитимација
на народниот правобранител, замениците и вработените во стручната служба на народниот правобранител.............
65/96
2228. Деловник за работа на Народниот правобранител...............................................
92/10
2734. Исправка ...............................................
120/8
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 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 квартал од 2011 година.................................
8/88
231. Одлука за утврдување на продажна
цена на природен гас за тарифни потрошувачи 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 вршење на енергетска дејност трговија
со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од
фосилно потекло што се користат за
транспорт со биогорива – трговија со
екстра лесно масло за домаќинство
(ЕЛ-1)......................................................
439. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија во мала
хидроелектрана......................................
526. Исправка ..............................................
440. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија од фотоволтаичен систем..................................
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..............
524. Правилник за цени на електрична
енергија на тарифни потрошувачи......

18/157

18/159
21/136

18/163

18/165
21/25

525. Правилник за начинот и условите за
определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни
тарифи за пренос на електрична енергија, 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 Електростопанство на Македонија АД за
дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје за 2011 година

25/24

636. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход за вршење на регулирана енергетска дејност производство на електрична енергија на АД
ТЕЦ Неготино во државна сопственост 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...........................
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............................................
639. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и регулирана просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за ЕВН
Електростопанство на Македонија
АД за дистрибуција и снабдување со
електрична енергија Скопје за 2011
година…….............................................
640. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулираните енергетски дејности пренос на електрична
енергија и организирање и управување со пазарот на електрична енергија
на операторот на електропреносниот
систем на Македонија, АД МЕПСО Скопје за 2011 година...........................
641. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и регулирана просечна тарифа за дистрибуција за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична
енергија за АД ЕЛЕМ Подружница
„Енергетика“ -Скопје за 2011 година..
728. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија
со електрична енергија.........................
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 топлинска и електрична енергија на
друштвото за производство, трговија
со електрична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје....................................
752. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата.....
753. Одлука за одобрување на користење
на повластенa тарифa за купопродажба на електрична енергија произведена во фотоволтаичен систем.................
975. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата.....
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976. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија
со сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и горива за транспорт.........
977. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за
транспорт-складирање на екстра лесно масло (ЕЛ-1), мазут М-1 НС и течен нафтен гас (ТНГ)............................
994. Одлука за одобрување на користење
на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана...................
995. Одлука за одобрување на цена за вршење на дејностите пренос на природен гас и управување со системот за
пренос на природен гас за периодот
од 1.4.2011 година до 31.12.2011 година и за 2012 година од регулираниот период................................................
996. Одлука за одобрување на цена за вршење на дејноста снабдување со природен 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........................
1337. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата….
1453. Одлука за утврдување на продажна
цена на природен гас во вториот квартал од 2011 година................................
1517. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија
со електрична енергија..........................
1518. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на природен гас.........................
1519. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија
со електрична енергија..........................
1520. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија...........
1521. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија...........
1522. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија
со сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и горива за транспорт........
1529. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата.....
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1647. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транспорт на сурова нафта или нафтени деривати преку нафтоводи, односно
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1665. Одлука за одобрување на користење
на повластенa тарифa за купопродажба на електрична енергија произведена во фотоволтаичен систем.................
1696. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата.....
1715. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија...........
1778. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Meтодологијата.....
1890. Одлука за утврдување на содржина
на лиценцата за вршење на енергетска
дејност производство на електрична
енергија на Друштвото за енергетика,
производство, трговија и услуги ФОТОН увоз-извоз ДООЕЛ Босилово......
1891. Одлука за одобрување на користење
на повластенa тарифa за купопродажба на електрична енергија произведена во фотоволтаичен систем.................
1892. Одлука за одобрување на користење
на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана...................
1893. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за
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– ТО“ АД Скопје....................................
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2036. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата.....
2037. Одлука за утврдување на содржина
на лиценцата за вршење на енергетска
дејност производство на електрична
енергија на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична
енергија МЕГА СОЛАР ДООЕЛ
Скопје.....................................................
2038. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија
со сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и горива за транспорт.........
2169. Правила за снабдување на тарифните
потрошувачи на електрична енергија..
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2011/18/ЗНБП на Советот од 14 јануари 2011 година за измена на Одлуката
2010/656/ЗНБП на Советот за продолжување на рестриктивните мерки
против Брегот на Слоновата Коска….
Одлука за воведување на рестриктивната мерка кон Иран согласно со Резолуцијата 1929 (2010) на Советот за
безбедност на Обединетите нации…...
Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката за
спроведување 2011/302/ЗНБП на Советот на ЕУ од 23 мај 2011 година за
спроведување на Одлуката 2011/
273/ЗНБП за рестриктивни мерки
против Сирија……………....................
Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката
2011/178/ЗНБП на Советот од 23 март
2011 година за изменување на Одлуката 2011/137/ЗНБП за рестриктивни
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Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката
2011/301/ЗНБП на Советот од 23 мај
2011 година за спроведување на Одлуката 2011/639/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени службени
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Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно со Одлуката
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Брегот на Слоновата Коска...................
Одлука за воведување на рестриктивна мерка согласно Одлуката за спроведување 2011/300/ЗНБП на Советот
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Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката на
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Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката на
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Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката
2011/235/ЗНБП на Советот од 12
април 2011 година за рестриктивните
мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на ситуацијата
во Иран.................................................. 164/141
Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно со Одлуката
2011/239/ЗНБП на Советот од 12
април 2011 година за изменување и
дополнување на Одлуката 2010/ 232/
ЗНБП за обновување на рестриктивните мерки против Бурма/Мијанмар...
165/1
Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката за
спроведување 2011/422/ЗНБП од 18
јули 2011 година за спроведување на
Одлуката 2010/603/ЗНБП за понатамошни мерки за поддршка на ефикасното спроведување на мандатот на
Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија.................................
181/1
Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката
2011/423/ЗНБП на Советот од 18 јули
2011 година за рестриктивни мерки
против Судан и Јужен Судан и за укинување
на
Заеднички
став
2005/411/ЗНБП.......................................
182/1
Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката
2011/487/ЗНБП на Советот од 1
август 2011 година за изменување на
Заедничката позиција 2002/402/ЗНБП
за рестриктивни мерки против Осама
Бин Ладен, членовите на организацијата Ал Каеда, Талибанците и други
лица, групи, претпријатија и субјекти
поврзани со нив...................................... 182/14
РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ
НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА,
ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА
РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ
ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ
ПОЕДИНЦИ

Рег. бр.
Бр./стр.
1. Одлука за воведување на рестриктивната мерка кон Либиската Арапска Џамахирија согласно со Резолуцијата 1970 (2011) на Советот за безбедност на Обединетите нации...........
63/1
КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ
Рег. бр.
Бр./стр.
661. Колективен договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување
и воспитание на децата и во дејноста
одмор и рекреација на децата..............
26/49

801. Анекс за дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија............
2331. Колективен договор на друштвата
од друго монетарно посредување и
дејноста на посредување во работењето во хартии од вредност и стокови договори............................................

33/112

97/14

СПОГОДБИ
Рег. бр.
Бр./стр.
1582. Спогодба за изменување, дополнување и продолжување на Колективниот договор за хемиска индустрија..
59/95
3539. Спогодба за продолжување на колективниот договор за вработените од
тутунското стопанство……………….
161/28
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
562. Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Фондот
на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..........................
22/23
731. Одлука за висината на надоместокот
што го наплатува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија од пензиските друштва
за 2011 година......................................
30/20
732. Објава за валоризационите коефициенти за пресметување на платите од
поранешните години за утврдување
на пензиска основа на ниво на платите од 2010 година, за пензии остварени во 2011 година..................................
30/20
733. Објава за висината на пензиските основици на осигурениците односно
лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари
1970 година за пензии остварени во
2011 година...........................................
30/21
1268. Одлука за престанок на важење на
одлуките за утврдување на работните
места на кои стажот на осигурување
се смета со зголемено траење..............
45/104
1523. Правилник за условите и начинот за
стекнување со право за доделување
на станбен простор под закуп во домовите за живеење на корисници на
пензија со кои управува Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.............................
54/80
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1524. Правилник за условите и начинот за
издавање на деловен простор под закуп со кој управува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија............................................
2179. Одлука за дополнување на Одлуката
за утврдување единствен кодекс на
шифри за внесување на податоци во
матична евиденција...............................
3268. Правилник за измена на Правилникот за условите и начинот за издавање на деловен простор под закуп со
кој управува Фондот за пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија.....................................................
3418. Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Фондот
на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..........................
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
31. Упатство за извршување на Буџетот
за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравствено осигурување……
2/66
626. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за
платен придонес за задолжително здравствено осигурување......................... 24/200
662. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..........................
26/58
794. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко-консултативната здравствена заштита-амбулантски...............
33/20
795. Одлука за дополнување на Одлуката
за утврдување на референтни цени во
специјалистичко - консултативната
здравствена заштита.............................
33/20
796. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни
случаи.....................................................
33/20
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797. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата
на Фондот за здравствено осигурување............................................................
798. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на постапка за определување на
месечниот износ на средствата кои
здравствената установа може да ги
добие за издадени лекови на рецепт
од Листата на лекови на товар на
средствата на Фондот...........................
799. Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала............................................
1648. Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат
на товар на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија................
1666. Одлука за утврдување на референтни
цени за здравствени услуги од областа на очната хирургија........................
1667. Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат
на товар на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија................
1668. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на плаќање на здравствените услуги
во примарната здравствена заштита...
1669. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на плаќањето на
здравствените услуги во примарната
стоматолошка здравствена заштита....
1670. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на
нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за
задолжително здравствено осигурување……………………………………
1733. Одлука за изменување на Одлуката
за утврдување на референтни цени на
услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи........................
1734. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други
помагала за кои осигурените лица
можат да остварат право на товар на
Фондот за здравствено осигурување
на Македонија......................................
1735. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала......................
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2305. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на
критериуми за утврдување на Буџетот на здравствените установи од
превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко–консултативна здравствена заштита и болничка
здравствена заштита.............................
2306. Одлука за утврдување на висината
на учеството на осигурените лица во
вкупните трошоци на здравствените
услуги и лековите (Пречистен текст)..
2307. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по
упат на избран лекар.............................
2308. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените
услуги на здравствените установи
кои вршат болничка здравствена заштита………………………………….
2309. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои
вршат специјалистичко консултативна
здравствена заштита, превентивна
здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување…….
2310. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Фондот за здравствено осигурување на Македонија....
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установи кои вршат специјалистичко
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3267. Одлука за утврдување на скапи лекови од листата на лекови кои паѓаат на
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на здравствените установи во примарна здравствена заштита..................
164/19
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цени за дневна болница и болнички
ден во болничка здравствена заштита
4058. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на
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181/33

УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА
МАТИЧНИТЕ КНИГИ

181/29

Рег.бр.
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рамките на програмскиот сервис на
радиодифузерите на државно ниво во
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Скопје и неговата околина)...................
758. Правилник за условите, начинот и
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за отпочнување со работа на извршителот.......................................................
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за отпочнување со работа на извршителот.....................................................
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НОТАРСКА КОМОРА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
463. Нотарска тарифа од Нотарската комора на Република Македонија...........

Бр./стр.
19/45

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
663. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината
на образецот на лиценцата за работа на
здравствените работници со високо образование 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 Македонија за обезбедување на лица и имот.. 37/127
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС
Рег. бр.
Бр./стр.
462. Основен суд Велес - Список на кандидати кои ги исполнуваат условите
19/43
по огласот...............................................
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.
1564. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за максимално
дозволени количини на радионуклиди
во храна, вода, воздух, земјиште, производи и суровини од животинско и
растително потекло и предмети за
општа употреба......................................
1877. Исправка................................................
1702. Правилник за дополнување на Правилникот за критериуми за примена на
извори на јонизирачко зрачење во медицината, ветеринарната медицина,
фармацијата и стоматологијата......
2918. Правилник за изменување на Правилникот за висината на трошоците за
издавање на дозволи и лиценци.......
3483. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за дозвола................................
3525. Правилник за квалификации и здравствена состојба на лице кое може да
ракува со извори на јонизирачко зрачење.........................................................

Бр./стр.

58/107
74/88

64/64

132/12

158/142

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 начинот на водење на евиденцијата за
спроведената едукација..........................
71/31
1996. Упатство за содржината на Правилникот за заштита од пожари и експлозии
на државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва, трговците поединци и други правни лица....................................................
80/56
2187. Правилник за содржината, формата и
начинот на издавање и одземање на
легитимацијата на која е истакнат меѓународен знак за распознавање на цивилната 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 по144/6
датоци......................................................
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 извршени 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.
902. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................
903. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................
904. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................
905. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................
906. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата........................................
907. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................
908. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................
909. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата........................................
910. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................

Бр./стр.
36/121
36/122
36/122
36/123
36/123
36/123
36/124
36/124
36/126
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911. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................
912. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................
1895. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................
1896. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата........................................
1897. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................
1898. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................
1899. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................
1900. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................
1901. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................
1902. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................
1903. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата..................................
3360. Решение од Комисијата за заштина на
конкуренцијата.......................................
3361. Решение од Комисијата за заштина на
конкуренцијата........................................
3362. Решение од Комисијата за заштина на
конкуренцијата........................................
3363. Решение од Комисијата за заштина на
конкуренцијата.......................................
3364. Решение од Комисијата за заштина на
конкуренцијата.......................................
3365. Решение од Комисијата за заштина на
конкуренцијата.......................................
3366. Решение од Комисијата за заштина на
конкуренцијата.......................................
3367. Решение од Комисијата за заштина на
конкуренцијата.......................................
3368. Решение од Комисијата за заштина на
конкуренцијата.......................................
3369. Решение од Комисијата за заштина на
конкуренцијата.......................................
3370. Решение од Комисијата за заштина на
конкуренцијата.......................................
3371. Решение од Комисијата за заштина на
конкуренцијата.......................................
3372. Решение од Комисијата за заштина на
конкуренцијата.......................................

36/126
36/127
75/31
75/32
75/32
75/32
75/33
75/33
75/34
75/35
75/35
153/35
153/35
153/36
153/36
153/36
153/37
153/38
153/39
153/39
153/40
153/40
153/41
153/42

КОМИСИЈА
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИ
Рег.бр.
Бр./стр.
32. Одлука за објавување на известување
за датумот од кој почнува да тече рокот за поднесување на заверена писме2/67
на изјава………………………………
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645. Одлука за објавување на известување
за датумот од кој почнува да тече рокот за поднесување на заверена писмена 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 Регистарот на лицата за кои Комисијата
за верификација на фактите ќе утврди
дека не го исполнуваат дополнителниот услов за вршење јавна функција….
86/43
3603. Одлука за објавување на известување
за датумот од кој почнува да тече рокот за поднесување на заверена писмена 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 областа на внатрешната ревизија и инспекциски работи........................................... 176/72
ОПШТИНА ВАЛАНДОВО
Рег.бр.
Бр./стр.
759. Договор за вршење на определени работи 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 ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ
„СВ.АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД
Рег.бр.
Бр./стр.
2120. Одлука за избор на ректор на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид....
86/42

ОДБОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА
ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Рег.бр.
Бр./стр.
644. Правилник за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските 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, вториот и третиот циклус на студии........... 154/146
МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА
ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА
- МАРНЕТ
Рег.бр.
Бр./стр.
273. Одлука за избор на директор на Македонската академска истражувачка мрежа-МАРНЕТ.............................................
12/32
464. Правилник за организацијата и управувањето со врвниот македонски домен МК во областа на интернет и за користење на поддомените во него........
19/51
СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА
НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА
МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
80. Одлука за зголемување на задршка од
пензијата за членарина............................
4/23
ЗДРУЖЕНИЕ НА ЗАШТИТА НА
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА
Рег.бр.
Бр./стр.
3381. Правилник со тарифа за користење
авторски музички дела.......................... 154/151
3382. Правилник за распределба на авторските надоместоци.................................. 154/162
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
Рег. бр.
Бр./стр.
3763. Одлука за утврдување на цената на
годишната претплата на Регистарот
на прописи на Република Македонија
за 2012 година........................................ 170/48
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3764. Одлука за утврдување на цената на
годишната претплата на службеното
гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2012 година...........
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ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО
СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
170/48

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ
СИСТЕМ; ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ „МЕПСО“
Рег.бр.
Бр./стр.
2505. Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети.................
105/21
АД ЕЛЕКТРАНИ НА
МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
90. Одлука за започнување на постапка за
јавно приватно партнерство за производство на електрична енергија од хи5/160
дроелектрични централи на Црна Река.
АД Е Л Е М - С К О П Ј Е
Рег.бр.
Бр./стр.
461. Мрежни правила за дистрибуција на
топлинска енергија за греење................. 19/30
ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА
МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
2316. Одлука за донесување на измена и дополнување на мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија
(„Службен весник на РМ“ бр. 83/2008)
и нивно објавување во „Службен вес95/92
ник на РМ“.............................................

Рег.бр.
Бр./стр.
2039. Статут на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката (Пречистен текст)....
82/85
ЈАВНО СООБРАЌАЈНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ - СКОПЈЕ
Рег.бр.
Бр./стр.
1671. Одлука за започнување на постапка за
јавно приватно партнерство за финансирање, поставување, доведување во
функционална состојба, одржување и
трансфер на автобуски стојалишта и на
електронски информациони дисплеи
на градската мрежа на линии во градот
Скопје....................................
62/89
1672. Одлука за започнување на постапка за
јавно приватно партнерство за финансирање, инсталирање, одржување и
трансфер на систем за автоматска локација и интелигентен систем за наплата
во возилата на ЈСП Скопје.....................
62/90
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА
- СКОПЈЕ
Рег.бр.
Бр./стр.
2780. Правилник за утврдување на условите, начинот на управувањето, користењето и распределбата на пасиштата во
непосредна близина на селско населено место.................................................... 123/31
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Цена 200 денари

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-5512400.
Телефакс: +389-2-5512401.
Годишната претплата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

