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54/4
2228. Одлука за помилување на осудени
лица.........................................................
85/3
2335. Одлука за помилување на осудени
лица…………………………………….
90/3
2452. Одлука за помилување на осудени
лица по повод 2-ри Август 2012 година - Националниот празник на Република Македонија................................... 95/111
2858. Одлука од Претседателот на Република Македонија........................................
111/2
2941. Одлука за помилување на осудени
лица.........................................................
117/2
3791. Одлука за помилување на осудени
лица.......................................................
158/2
3831. Одлука од Претседателот на Република Македонија...................................
160/2
3962. Одлука за помилување на осудени
лица по повод Новата 2013 година .... 166/68
УРЕДБИ
Рег. бр.
Бр./стр.
2274. Уредба за единствениот знак за припадност на Армијата на Република
Македонија, униформата, ознаките на
чиновите, ознаките на единиците како и начинот и условите за нивното
носење....................................................
86/16
3510. Уредба за знамињата на единиците
на Армијата на Република Македонија.............................................................
147/4
ПРАВИЛНИЦИ
Рег. бр.
Бр./стр.
1208. Правилник за доделување на плакети, значки, награди и пофалници на
воениеот и цивилниот персонал на
служба во Армијата на Република
Македонија………................................
44/21
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
УРЕДБИ
Рег. бр.
Бр./стр.
120. Уредба за Метoдологијата за утврдување на критериуми за распределба
на блок дотации за јавните установи
за социјална заштита - домови за
стари лица за 2012 година....................
5/3
214. Уредба за Методологијата за утврдување на критериумите за распределба
на блок дотации за јавните установи
за деца-детски градинки по општини
за 2012 година........................................
7/3
230. Уредба 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
8/4
329. Уредба за изменување на Уредбата за
постапката за продажба на акциите и
уделите од вкупниот капитал стекнат
по основа на трансформација на
претпријатијата со општествен капитал...........................................................
12/5
330. Уредба за изменување на Уредбата за
издатоците за службени патувања и
селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци.....................
12/5
439. Уредба за изменување 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
14/2
440. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на
Царинскиот закон..................................
14/7
441. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на
искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока.......................
14/7
498. Уредба за висината и начинот на остварување на надоместоците на граѓаните во извршувањето на правата и
должностите во одбраната...................
16/3
499. Уредба за критериумите за распоредување и приоритетот при распоредувањето на граѓаните во одбраната.......
16/13
500. Уредба за видот на средствата и добитокот кои граѓаните, трговските
друштва, јавните претпријатија, установите и службите се должни да ги
даваат на користење на Министерството за одбрана, за потребите на Армијата на Република Македонија во
воена и вонредна состојба, како и при
изведување на вежбовни активности
во мир, начинот на водењето на евиденцијата и определување на висината на надоместокот за нивното користење, оштетување и уништување......
16/13

585. Уредба за изменување на Уредбата за
повластени тарифи за електрична
енергија……………………………......
618. Уредба за содржината, обемот и методологијата за процена на ризикот
врз животната средина, соодветна за
карактерот на внесениот генетски модифициран организам и животната
средина 1.................................................
619. Уредба за поблиските критериуми за
директни плаќања, корисниците на
средствата, максималните износи и
начинот на директните плаќања за
2012 година............................................
899. Уредба за изменување на Уредбата за
дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а
за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалникот на општините во градот
Скопје.....................................................
933. Уредба за начинот и постапката за
користење на финансиска поддршка
за мерките за рурален развој финансирани од компонента V – ИПАРД од
инструментот за претпристапна помош ИПА...............................................
987. Уредба за изменување на Уредбата за
дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а
за чие одобрување е надлежен органот за вршење на стручни работи од
областа на животната средина.............
1057. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на
ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки........................
1058. Уредба за изменување 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..........................................................
1127. Уредба за субјектите, условите и начинот на лансирање на ракетите против градоносни облаци.........................
1132. Уредба за поблиските услови за ослободување или намалување на глобата и постапката под која Комисијата за одлучување по прекршок одлучува за ослободување или намалување на глобата.........................................
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1133. Уредба за групно изземање на одредени видови договори за дистрибуција и сервисирање на моторни возила (*).......................................................
1134. Уредба за поблиските услови за
групно изземање на одредени видови
договори за истражување и развој (*).
1176. Уредба за начинот на проверка на содржината на изјавите за интереси.......
1177. Уредба за групно изземање на одредени видови вертикални договори (*)
1209. Уредба за поблиските услови за договори од мало значење........................
1210. Уредба за формата и содржината на
известувањето за концентрација и потребната документација која се поднесува заедно со известувањето (*).....
1211. Уредба за групно изземање на одредени видови договори за осигурување (*)......................................................
1212. Уредба за поблиските услови за
групно изземање на одредени видови
на хоризонтални договори за специјализација (*)............................................
1213. Уредба за поблиските услови за
групно изземање на одредени видови
на договори за трансфер на технологија, за лиценца или за know-how (*)..
1214. Уредба за формата и содржината на
извештајот за започната, но не завршена постапка за доделување на Договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство………………...
1215. Уредба за формата и содржината на
образецот на огласот за намерата на
приватниот партнер да додели договор за работи на трети страни..............
1216. Уредба за формата и содржината на
огласот за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно
партнерство кое се остварува како
концесија за јавна работа или како
концесија за јавна услуга……………..
1217. Уредба за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на доделени договори за воспоставување
на јавно приватно партнерство и за
формата и содржината на образецот
на податоци за доделени договори за
воспоставување на јавно приватно
партнерство……………………………
1218. Уредба за содржината на договорот
за воспоставување на јавно приватно
партнерство и договорот за концесија
на добра од општ интерес....................

41/6

41/7
42/3
42/3
44/29

44/30

44/33

44/36

44/38

44/42

44/46

44/51
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1219. Уредба за содржината на физибилити
студијата за оправданост на концесијата на добра од општ интерес или на
јавното приватно партнерство……….
1411. Уредба за критериумите и условите
за прогласување на електроенергетска кризна состојба, начинот на снабдување со електрична енергија во
овие услови, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како
и правата и обврските на носителите
на лиценци за вршење на енергетски
дејности..................................................
1526. Уредба за изменување 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
1567. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба
на блок дотации од областа на културата во 2013 година...............................
1591. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за посебните услови,
начинот и постапката за добивање на
одобрение за летање.............................
1592. Уредба за заедничката рамка за пуштање на производите на пазар и начинот на известување за стекнување на
својство на телата за оцена на сообразност и начинот на назначување
(нотификација) на телата за оцена
на сообразност во Европската комисија*……………………………………
1637. Уредба за начинот и поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски
авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од
корисниците на финансиската поддршка..........................................................
1784. Уредба за изменување 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
2026. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година..................................
2145. Уредба за мрежата на здравствени
установи……………………………….
3585. Исправка...............................................
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2307. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за утврдување на плата, додатоци на плата и надоместоците на определени трошоци во дипломатско –
конзуларните претставништва на Република Македонија.............................
2336. Уредба за Методологија за распределба на наменски дотации за плати и
додатоци на плати за вработените во
територијалните противпожарни единици за 2013 година…………………..
2337. Уредба за Методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2013
година………………………………….
2494. Уредба за изменување на Уредбата за
поблиските критериуми за директни
плаќања, корисниците на средствата,
максималните износи и начинот на
директните плаќања за 2012 година....
2756. Уредба за изменување на Уредбата за
условите, критериумите и начинот на
доделување на категоријата спортист
– спортска надеж…………………...…
2757. Уредба за престанување на важење
на Уредбата за сметковниот план за
друштвата за осигурување…………...
2758. Уредба за дополнување на Уредбата
за применување на регулативите на
Комисијата на Европските заедници
за распоредување на одредени стоки
во комбинираната номенклатура (*)...
2759. Уредба за утврдување на посебните
специјалности од особено значење за
Армијата на Република Македонија
2760. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година……………………..
2859. Уредба за изменување на Уредбата за
начинот и поблиските критериуми за
доделување на финансиска поддршка
на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците
на финансиската поддршка..................
2903. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година..................................
3088. Исправка...............................................
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114/62
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2912. Уредба за начинот и Методологијата
за утврдување и донесување на Листата на лекови кои паѓаат на товар
на Фондот за здравственото осигурување на Македонија..............................
2913. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
наменски дотации за основното образование по општини за 2013 година....
2914. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
блок дотации за основното образование пo општини за 2013 година...........
2915. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за
2013 година............................................
2970. Уредба за начинот на доделување на
пристапот, нивоата на пристапот,
критериумите според кои се утврдува
нивото на пристапот, времетраењето
на пристапот, постапката за утврдување на престанување и за одземање
на пристапот до податоците во интегрираната база на податоци за странци
вклучувајќи податоци за азил, миграции и визи..............................................
2971. Уредба за начинот на одржување на
интегрирана база на податоци за
странци, вклучувајќи податоци за
азил, миграции и визи, како и меѓусебните односи на надлежните органи во процесот на одржување на базата..........................................................
2972. Уредба за обезбедување на тајност,
заштита и безбедност на податоците
содржани во интегрираната база на
податоци за странци вклучувајќи податоци за азил, миграции и визи..........
3015. Уредба за изменување на Уредбата
за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012
година.....................................................
3158. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година……………………..
3407. Уредба за изменување на Уредбата за
поблиските критериуми за директни
плаќања, корисниците на средствата,
максималните износи и начинот на
директните плаќања за 2012 година....
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3629. 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. ...................................
3662. Уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба
на блок дотации за јавните установи
за социјална заштита - домови за стари лица за 2013 година.........................
3709. Уредба за изменување на Уредбата за
постапката за продажба на акциите и
уделите што и се издадени на Република Македонија .................................
3753. Уредба за поблиските критериуми во
однос на просторот, кадарот и опремата за земање, пресадување и разменување на органите и ткивата, за потребниот простор, опремата и кадарот што треба да ги обезбеди здравствената установа при земање, пренесување, разменување и чување на органи и ткива од човечкото тело заради лекување...........................................
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комплекс (лесна и незагадувачка индустрија Г2), КО Валандово, општина
Валандово..............................................
2509. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка Локална урбанистичкa планска документација, за изградба “Објекти со намена Г3 и Г4” КО Раштани, општина
Битола.....................................................
2510. Одлука за основање на Технолошко
индустриска развојна зона „Гевгелија“............................................................
2511. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со Финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за
2012 година............................................
2512. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија
за општина Неготино............................
2513. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Македонија за општина Сарај...............................
2514. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на дел од недвижна
ствар на општина Богданци.................
2515. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижни
ствари на Министерството за култура
2516. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижна
ствар на Здружението на граѓани
Женски форум.......................................
2517. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижна
ствар на Здружението на филигранисти на Македонија.................................
2518. Одлука за измена на Одлуката за
ограничување на пловидбата на пловни објекти (скутери) на Охридското,
Преспанското и Дојранското Езеро............................................................
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2546. Одлука за давање на концесија за
стопански риболов на рибите од риболовните зони на Дојранско Езеро...
2547. Одлука за давање на концесија за
стопански риболов на рибите од риболовната зона на вештачкото езеро
акумулација Шпилје…………………
2548. Одлука за давање на концесија за
стопански риболов на рибите од риболовното подрачје Охридско Езеро..
2549. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за
експлоатација на минерални суровини............................................................
2550. Одлука за давање согласност на почетниот износ на пазарната вредност
на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофренквенцискиот
опсег 811-821/852-862MHZ…………..
2551. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени
предмети со правосилна одлука на
Министерство за правда……………...
2552. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени
предмети со правосилна одлука на
Агенција за управување со одземен
имот………………………………….
2553. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени
предмети со правосилна одлука на
Министерство за здравство…………..
2554. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени
предмети со правосилна одлука на
Министерство за труд и социјална
политика……………………………….
2555. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за здравство…………
2556. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за економија…………
2557. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Јавно
претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “Јасен” – Скопје………………………….
2558. Одлука за престанок на користење
на дел од недвижна ствар на Национална и универзитетска библиотека
Св. Климент Охридски – Скопје…….
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2559. Одлука за давање на времено користење дел од недвижна ствар на Амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија
- Скопје………………………………...
2560. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на статутот на Агенцијата
за катастар на недвижности…….........
2561. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за информатичко
општество и администрација………...
2562. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усогласување и
менување на царинската тарифа за
2012 година (*)………………………
2563. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Струмица 2”……………………….....
2564. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Треска 3”…………………………......
2565. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов риболовен ревир “Вардар 9”…………………………………..
2566. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Вардар 11”...........................................
2567. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Брегалница 1”………………………..
2568. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Злетовска Река”……………………
2569. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовен ревир
“Црна Река 4”………………………….
2570. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Охридско Езеро”…………………….
2571. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
„Преспанско Езеро”…………………..
2572. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
„Дојранско Езеро”…………………….
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2573. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Мавровица”…………...
2574. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Козјак”………………...
2575. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Стрежево”…………….
2576. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Калиманци”…………..
2577. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Паљурци”…………….
2578. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Младост”……………...
2579. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Матка”………………..
2580. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Слатино”…………...…
2581. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Глобочица”…………...
2582. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Конче 1 и 3”…………..
2583. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Мантово”……………...
2584. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Ратево”………………..
2585. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Турија”………………..
2586. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Шпилје”……………….
2587. Одлука за доделување на концесија
на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативна зона
“Акумулација Крушевско Езеро”……
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2588. Одлука за давање на согласност на
Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки
на службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија………………………………….
2589. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за внатрешни работи……………………………………….
2590. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Агенцијата за разузнавање...................
2591. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност
на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на
основен суд Куманово……………..…
2592. Одлука за давање согласност на Ценовникот за плаќање на услугите на
ЈП „Македонијапат“ – Скопје од
страна на Агенцијата за државни патишта......................................................
2593. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија……………………...
2594. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија……………………
2595. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија……………………
2596. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија……………………
2597. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија……………………
2598. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија……………………
2599. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија……………………...
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2600. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија……………………...
2601. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија……………………..
2602. Одлука за престанок и за давање нa
времено користење на дел од недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија……………………..
2603. Одлука за задолжување на општина
Илинден со долгорочен кредит кај
ХАЛКБАНК АД Скопје……………..
2604. Одлука за давање согласност на почетниот износ на пазарната вредност
на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции во опсегот 470-790 MHZ
(дигитална телевизија) за 2 (два) дигитални терестријални мултиплекси..
2605. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Урбанистички план за село Желино
општина Желино……………………..
2606. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за воведување на привремена заштитна мерка во форма на
заштитна царинска давачка на увозот
на други заварени цевки што не се со
кружен напречен пресек од Република Косово………………………………
2607. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за воведување на привремена заштитна мерка во форма на
заштитна царинска давачка на увозот
на флаширана вода од Република Косово…………………………………….
2608. Одлука за определување на периодот
на закуп на градежното земјиште во
Технолошко индустриската развојна
зона Штип и за висината на закупнината………………………………….....
2609. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на движни ствари
на Комисијата за верификација на фактите………………………………….
2610. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – глина на Друштвото за производство внатрешна и надворешна трговија ТРГОПРОМЕТ ТОНИ ДООЕЛ, Куманово на локалитетот “Криве
Ниве”, општина Старо Нагоричане….

99/19

99/19

99/20

99/20

99/20

99/21

99/30

99/30

99/30

99/31

99/31

Страна 65

2651. 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..............................................................
2690. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште на општина Штип...........................................
2691. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на општина Кисела Вода..................
2692. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Урбанистички план вон населено место за изградба на верски објект со
хотелско-угостителски комплекс, КО
Богданци, општина Богданци..............
2693. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за
стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – П.О. – Скопје за 2011
година…………………………………
2694. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на вишокот на
средства остварени со работењето на
ЈП „Македонски шуми"-П.О.- Скопје
по Годишната сметка за 2011 година..
2695. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Инвестиционата програма за
2012 година на ЈП за водоснабдување
„Студенчица“ Другово.........................
2696. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина
Дојран.....................................................
2697. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на недвижни ствари на општина Дојран...........................
2698. Одлука за давање на право на трајно
користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
општина Македонска Каменица..........
2699. Одлука за одобрување на годишната
сметка на Македонски железници
транспорт АД-Скопје, за период
1.01.-31.12.2011 година ........................
2700. Одлука за одобрување на Финансискиот извештај на Македонски железници транспорт АД-Скопје, за период
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политика……………………………….
3196. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени
предмети со правосилни одлуки на
Министерството за труд и социјална
политика……………………………….
3197. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени
предмети со правосилни одлуки на
Министерството за труд и социјална
политика……………………………….
3352. Исправка...............................................
3198. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени
предмети со правосилни одлуки на
Министерството за труд и социјална
политика……………………………….
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3353. Исправка...............................................
3199. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за
експлоатација на минерална суровина
– термоминерална вода на Друштвото за производство, градежништво,
трговија и услуги ПРЕМИУМ МИНЕРАЛИ ДТ ДОО увоз-извоз Куманово на локалитетот “с.Проевце”-Кумановска бања општина Куманово….
3200. Одлука за дополнување на Одлуката
за давање согласност на конкурсите
за запишување на студии од втор
циклус на јавните високообразовни
установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот„Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св.
Апостол Павле“ вo Охрид во учебната 2012/2013 година…………………..
3241. Одлука за изведување на вежбовна
активност „СЕЕСИМ-2012” во Република Македонија…………………
3242. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Аеродром……………………...
3243. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Арачиново……………………..
3244. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Берово………………………….
3245. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Богданци……………………….
3246. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Битола………………………….
3247. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Боговиње………………………
3248. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Босилово……………………….
3249. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Брвеница……………………….
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3250. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Бутел…………………………...
3251. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Валандово……………………..
3252. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Велес…………………………...
3253. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Врапчиште…………………….
3254. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Виница…………………………
3255. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Гази Баба………………………
3256. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Гевгелија………………………
3257. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Ѓорче Петров………………….
3258. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Гостивар……………………….
3259. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Дебар………………………….
3260. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Дебарца………………………..
3261. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Делчево………………………..
3262. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Дојран………………………….
3263. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Демир Хисар…………………..
3264. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Другово………………………..
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3265. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Желино ………………………..
3266. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Зајас……………………………
3267. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Зелениково ……………………
3268. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Зрновци………………………..
3269. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Илинден……………………….
3270. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Јегуновце………………………
3271. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Кавадарци ……………………..
3272. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Карбинци………………………
3273. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Карпош………………………
3274. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Кисела Вода…………………
3275. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Кичево…………………………
3276. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Кочани…………………………
3277. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Кратово………………………..
3278. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Крива Паланка…………….…..
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3279. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Кривогаштани…………………
3280. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Крушево……………………….
3281. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Куманово....................................
3282. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Липково………………………..
3283. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Маврово-Ростуше……………..
3284. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Македонски Брод……………..
3285. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Могила…………………………
3286. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Неготино ……………………...
3287. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Новаци…………………………
3288. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Ново Село……………………..
3289. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Осломеј………………………...
3290. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Охрид…………………………..
3291. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Петровец………………………
3292. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Пехчево………………………..
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3293. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Прилеп…………………………
3294. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Пробиштип…………………….
3295. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Радовиш……………………….
3296. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Ранковце……………………….
3297. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Ресен…………………….……..
3298. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на општина Росоман………………………..
3299. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Сарај……………………...……
3300. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Свети Николе………………….
3301. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Сопиште……………………….
3302. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Старо Нагоричане…………….
3303. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Струга………………………….
3304. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Струмица………………….…..
3305. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Студеничани…………………..
3306. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Теарце………………………….
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3307. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Тетово……………………….…
3308. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Чаир……………………………
3309. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Чашка…………………………..
3310. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Чучер Сандево………………...
3311. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Штип…………………………..
3312. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Шуто Оризари………………
3313. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за одбрана………….
3322. Одлука за формирање на работна
група за изработка на стратегија за
трансформирање и унапредување на
ЈП „Македонски шуми“........................
3323. Одлука за доделување средства за
финансирање на проекти за развој на
селата во 2012 година...........................
3324. Одлука за доделување средства за
финансирање на проекти за развој на
подрачја со специфични развојни потреби во 2012 година............................
3325. Одлука за доделување средства за
финансирање на проекти за развој на
планските региони во 2012 година......
3326. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија.....................
3327. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка урбанистички план за село Сопиште разработка на блок 1, КО Сопиште,
општина Сопиште.................................
3328. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Агенцијата за странски инвестиции и
промоција на извозот на Република
Македонија............................................
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3329. Одлука за престанок на користењето
на недвижна ствар на Министерството за одбрана..........................................
3330. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за престанок и за давање
на трајно користење на недвижна
ствар на Градот Скопје.........................
3348. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство...................
3349. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство....................
3350. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на Основен суд Кратово.................................
3351. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на АД Електрани на Македонија.....
3367. Одлука за дополнување на Одлуката
за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.................................
3376. Одлука за давање на трајно користење без надомест на недвижни ствари
на општина Пробиштип.......................
3377. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на ЕВН Електростопанство
на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична
енергија Скопје......................................
3378. Одлука за одобрување на ревидираната Годишна сметка, Финансиските
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА
Рег. бр.
Бр./стр.
420. Правилник за форматa и содржината
на барањето заради неиздавање на
Решение за запишување, односно недонесување на Решение за одбивање
на барањето............................................
12/77
570. Правилник за начинот на примањето и распоредувањето на притворените лица во затворите и организирањето на работата на притворените лица..
18/4
1097. Правилник за изменување и дополнувањe на Правилникот за видот, содржината, формата, начинот на водењето и чувањето на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, начинот на примање и чување на
нотарските исправи и предметите од
вредност и нивното издавање и преземање, како и преземање на други
формални дејствија...............................
38/50
2070. Правилник за начинот на плаќање
на судските такси во готови пари на
соодветна уплатна сметка во рамките
на трезорска сметка и начинот на
плаќање на судските такси преку мобилни оператори или преку интернет...........................................................
76/19
2071. Список на поставени постојани судски преведувачи (Оглас од 18.4.2012
година)....................................................
76/20
2278. Решение за престанување на службата на нотар............................................. 86/127
2843. Нотарска тарифа.................................
108/3
3384. Решение за престанување на службата на нотар.............................................
138/8
3794. Список на поставени постојани судски преведувачи ..................................
158/3

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
57. Правилник за формата и содржината
на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои
се поднесуваат заедно со барањето и
образец за потврда на исполнетост на
условите.................................................
2/14
96. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на пополнување на годишната даночна пријава за утврдување на
персоналниот данок на доход..............
4/2
97. Правилник за формата и содржината
на образецот на годишниот извештај
за корисниците на продажни места на
зелените пазари.................. ..................
4/5
98. Правилник за формата и содржината
на Годишната сметка за осигурителни и реосигурителни друштва.............
4/7
292. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на пополнување на Царинската декларација и Кодексот на шифри кои се
употребуваат..........................................
8/187
293. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на примена на
Законот за данокот на додадена вредност кај лица со сопственичка, организациска или управувачка поврзаност кои можат или на кои им е наложено да се регистрираат како еден
даночен обврзник..................................
8/187
299. Правилник за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината
на образецот за државната евиденција……………………………………….
9/34
433. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените
приходи по дејности СПД - рекапитулар.......................................................
13/13
589. Правилник за начинот и постапувањето за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит...............
19/3
590. Прогрaма за полагање на стручен испит за проценувач на вредноста на
побарувања и обврски..........................
19/3
599. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и кодексот
на шифри кои се употребуваат............
20/3
866. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот
за акцизите.............................................
29/6
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929. Правилник за начинот на бодирање
на писмениот дел од испитот за проценувач на вредноста на побарувањата и обврските........................................
930. Програма за спроведување на првaтa
почетна обука за проценувач на вредноста на побарувања и обврски...........
1128. Кодекс на однесување при спроведување на јавните набавки.......................
1188. Правилник за начинот и постапката
за доставување на список за кредитни
посредници……………………………
1233. Тарифник за висината на надоместоците за користење на електронскиот
систем за јавни набавки........................
1621. Правилник за постапката поврзана
со третманот на царинскиот службеник на пробна работа, начинот на полагање на стручен испит и програма...........................................................
1645. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на унапредување на царинските
службеници во Царинската управа.....
1748. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и кодексот
на шифри кои се употребуваат............
2072. Правилник за начинот на водење на
единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка,
како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата……………………………………..
2094. Упатство за дополнување на упатството за формата и содржината на
платните инструменти за вршење на
платниот промет во земјата..................
2095. Правилник за формата и содржината
на задолжницата....................................
2214. Правилник за формата и содржината
на известувањето на кандидатите односно понудувачите за одлуките во
врска со извршената претквалификација, доделувањето на договорот за
јавна набавка, склучувањето на рамковната спогодба или поништувањето на постапката за доделување на
договорот...............................................
2215. Правилник за формата, содржината
како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки...........
2371. Правилник за Програмата за спроведување едукација за јавни набавки,
Програмата за спроведување обука за
обучувачи за јавни набавки, формата
и содржината на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки и
за обучувач, како и висината на надоместокот кој го плаќаат учесниците
на едукацијата.......................................
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2381. Правилник за формата и содржината
на образецот на огласот за воспоставување квалификациски систем..........
2526. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите................
2752. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот
за акцизите.............................................
2963. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на
трезорско работење...............................
2982. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските критериуми
и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони...
3039. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за согласност за уплатно-исплатни места преку кои се врши продажбата на лозовите и потврдите за уплата...................
3040. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на деловната просторија каде што се
приредуваат електронски игри на
среќа.......................................................
3041. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добивање на согласност за деловните простории каде што ќе се приредуваат
електронските игри на среќа................
3042. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добивање на одобрение за престанок со приредувањето на игрите на среќа во обложувалница во деловната просторија која се користи како уплатно-исплатно место............................................
3043. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добивање на одобрение за престанок на вршењето на продажбата на лозовите и
потврдите за уплата во деловната
просторија која се користи како уплатно-исплатно место...........................
3044. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на бројот и видот на автоматите за
игри на среќа во автомат клуб.............
3045. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добивање дозвола за приредување на наградна игра.............................................
3046. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на бројот и видот на автоматите и масите за игри на среќа во казино...........
3047. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на деловната просторија во која се
приредуваат игри на среќа во казино..
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3048. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на деловната просторија во која се
приредува томбола од затворен тип....
3049. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на деловната просторија во која се
приредуваат игри на среќа во обложувалница..............................................
3050. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на деловната просторија која се користи како уплатно-исплатно место
во кое се примаат уплати на влогови
за игрите на среќа..................................
3051. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добивање на одобрение за престанок со приредувањето на игрите на среќа во деловната просторија во која се приредуваат игри на среќа во автомат клуб.
3052. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на бројот на апаратите за забавни
игри.........................................................
3053. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добивање на дозвола за приредување на интерактивни игри на среќа.....................
3054. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на деловната просторија во која се
приредуваат забавни игри....................
3055. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добивање на дозвола за приредување на забавни игри..............................................
3056. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на деловната просторија во која се
приредуваат игри на среќа во автомат
клуб.........................................................
3057. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за добивање на одобрение за престанок на приредување на електронски игри на среќа во деловната просторија за која
има добиено согласност.......................
3058. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за отворање на нови уплатно-исплатни места
за приредување на игри на среќа во
обложувалница......................................
3059. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и кодексот
на шифри кои се употребуваат............
3107. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање лиценца за
работа и за формата и содржината на
лиценцата за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи.............................................................
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124/21

124/22

124/23

124/24

127/14

3108. Правилник за формата и содржината
на барањето за полагање испит за
стекнување со статус на сметководител или овластен сметководител, како
и формата и содржината на уверението за сметководител, односно овластен сметководител...............................
3109. Правилник за формата и содржината
на барањето за упис во регистарот на
трговци поединци - сметководители,
регистарот на трговци поединци-овластени сметководители и регистарот
на друштва за вршење сметководствени работи..........................................
3110. Правилник за формата и содржината
на барањето за упис во регистарот на
сметководители и регистарот на овластени сметководители.......................
3687. Правилник за формата, содржината
и начинот на водењето на евиденцијата за надоместоците и посебните
давачки од игрите на среќа…………..
3688. Правилник за формата и содржината, вредноста, начинот на издавање,
подигање, повлекување од употреба,
како и формата и содржината на евиденцијата за употребените адвокатски маркички…………………………
3790. Исправка...............................................
3737. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се
употребуваат ........................................
3789. Правилник за начинот на работа и
користење, просторните, техничкотехнолошките и другите карактеристики на надзорниот информациски
систем, обемот и начинот на неговото
следење и начинот на неговото поврзување и размена на податоците со
информацискиот систем на Управата
за јавни приходи....................................
3795. Правилник за формата, содржината
и начинот на издавање, одземање и
користење на службената легитимација на вработените во Управата за
финансиско разузнавање.....................
3990. Објава од Министерството за финансии.........................................................
99. Исправка на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на
данокот на добивка и спречување на
двојното ослободување или двојното
оданочување (објавен во „Сл.весник
на РМ“ бр. 173/11).................................
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ЗА ЕКОНОМИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
74. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за издавање на дозвола за
транзит на стоки и технологии со
двојна употреба односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за транзит на стоки и технологии со двојна
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75.

76.

77.
78.
79.
100.

226.

458.
518.

555.
571.

827.

Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за издавање на дозвола за
извоз односно дозвола за брокерски
услуги на стоки и технологии со двојна употреба односно заради недонесување на решение за одбивање на
барањето за издавање на дозвола за
извоз односно дозвола за брокерски
услуги на стоки и технологии со двојна употреба............................................
Програма за полагање на стручен испит за проценувач за процена на трговско друштво, јавно претпријатие и
други правни лица.................................
Програма за полагање на стручен испит за проценувач за процена на машини и опрема.......................................
Програма за полагање на стручен испит за проценувач на подвижен имот.
Програма за полагање на стручен испит за проценувач на индустриска
сопственост............................................
Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на овластување на правните лица за вршење на
оцена на сообразност и потребната
документација.......................................
Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за
спроведената едукација........................
Упатство за изменување на Упатството за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет...
Правилник за начинот на бодирање
на писмениот дел од стручниот испит
за проценувачи од областите за процена на трговско друштво, јавно
претпријатие и други правни лица,
подвижен имот, машини и опрема и
индустриска сопственост.....................
Правилник за изменување и дополнување на Правилникoт за бeзбедност на детски играчки*.......................
Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за упис во регистерот на
производители, извозници и увозници на тутунски производи, односно
заради недонесување на решение за
одбивање на барањето за упис во регистерот на производители, извозници и увозници на тутунски производи............................................................
Правилник за формата и содржината
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1098. Листа за изменување на Листата 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............................
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1402. Програма за спроведување на првата
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2157. 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 2012 година.........
2158. Листа на земјоделски и прехранбени
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3031. Правилник за изменување на Правилникот за постапката за избор на
методи за квантитативна анализа на
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459. Правилник за начинот на означување, формата и содржината на печатот, како и содржината на етикетата
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енолошки средства кои се употребуваат во производството на вино(*)......
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789. Правилник за формата, содржината,
големината и употребата на ознаките
и знаците „ЗАШТИТЕНА ОЗНАКА
НА ПОТЕКЛО“, „ЗАШТИТЕНА ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА“ и „ОЗНАКА
ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ“(1)...................
807. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен
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во државна сопственост кое може да
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како и начинот на издавање на евидентниот лист........................................
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почетна обука за проценувач на вредноста на средствата во земјоделството.............................................................
1191. Листа на категоризирани нуспроизводи од животинско потекло (*)……..
1344. Правилник за начинот на функционирање на интегриран систем за администрација и контрола и меѓусебната размена на податоци, како и
формата, содржината и начинот на
водење на соодветните регистри и бази на податоци1 (*)................................
1391. Правилник за поблиските критериуми за вршење промет со семе од страна на други правни лица.......................
1392. Правилник за подеталните критериуми во однос на приплодниот добиток, просторот, кадрите и опремата
за производство и чување на семе од
добиток...................................................
1393. Правилник за критериумите под кои
се употребува и пушта во промет семе од добиток........................................
1406. Правилник за начинот и постапката
за идентификација и регистрација на
пчелите...................................................
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1622. Правилник за поблиските услови за
просториите и опремата за вршење на
анализа и суперанализа на жита и
ориз.........................................................
1623. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските услови за
упис во регистарот на увозници на
одделни земјоделски производи..........
1646. Правилник за изменување на Правилникот за минималните услови за
квалитет, својства и класирање на
житата и оризот.....................................
1841. Правилник за начинот и принципите
за работа на стручниот совет………...
2096. Правилник за формата и содржината
на барањето за регистрација на ознака за гарантиран традиционален специјалитет(*)...........................................
2097. Правилник за формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за потекло или географска ознака (*).......................................................
2098. Правилник за образецот на приговорот на предложениот назив од барањето за регистрација на ознака за потекло, географска ознака или ознака
за гарантиран традиционален специјалитет и образецот за доставување
на информација од спогодбената постапка(*)..............................................
2267. Правилник за изменување 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...............................
2299. Правилник за видот на ознаката за
сеча и начинот на вршење на означувањето за сеча........................................
2310. Решение за определување на земјоделските и прехранбените производи
кои се заштитуваат на национално и
меѓународно ниво со заштита на географскиот назив со ознака на потеклото или географската ознака и заштита на традиционалниот назив со ознака за гарантиран традиционален
специјалитет (*).....................................
2311. Правилник за класификација на препорачани и одобрени сорти на грозје
за производство на вино за секоја лозарска област за производство на вино............................................................
2460. Правилник за формата, содржина и
податоците кои ги содржи записникот од контрола на самото место.......

58/19

58/19

59/55
67/97

77/40

77/43

77/46

85/23

88/2

89/3
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2628. 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..
2629. Правилник за формата и содржината
на Елаборатот кој е содржан во барањето за регистрација на ознака за потекло или географска ознака (*)..........
2630. Правилник за начинот на поднесување на барањето и формата и содржината на образецот на барањето за измена и дополнување на Елаборатот
односно спецификацијата (*)...............
2631. Правилник за критериуми за стопанисување со шумите во приватна
сопственост за кои не се изработува
посебен план или програма..................
2670. Правилник за составот, бројот на
членови и методот на работа на
Стручниот совет за здравје на растенијата......................................................
2671. Правилник за изменување на Правилникот за видот на ознаката за сеча
и начинот на вршење на означувањето за сеча................................................
2894. 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..
2895. Правилник за изменување на Правилникот за минималните услови за
квалитет, својства и класирање на
житата и оризот.....................................
2907. Правилник за формата и содржината
на барањето за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за
примарна обработка на земјоделски
производи бесправно изградени на
земјоделско земјиште...........................
2908. Правилник за формата и содржината
на записникот за извршен увид на самото место за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за
примарна обработка на земјоделски
производи бесправно изградени на
земјоделско земјиште...........................
2909. Правилник за формата и содржината
на барањето за користење под закуп
на земјоделско земјиште на кое е изграден бесправен помошен објект,
оранжерија или објект за примарна
обработка на земјоделски производи
и потребната документација................
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100/46

102/3

102/4
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114/66
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114/70
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2910. Правилник за постапката и поблиските услови за издавање на согласност за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште....................................
2938. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за проектирање и
функционирање на карантинските
станици за увезените растенија бр. 34
2939. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за фитосанитарни
принципи за заштита на растенијата и
примена на фитосанитарни мерки во
меѓународната трговија бр. 1...............
3032. Правилник за трошоците во постапката за регистрирање и користeње на
ознаката за потекло, географската ознака и ознаката за гарантиран традиционален специјалитет.........................
3033. Правилник за формата и содржината
на барањето за овластување на лаборатории за вршење на анализа и суперанализа на земените примероци за
контрола на квалитетот на жита и
ориз.........................................................
3138. Правилник за формата, содржината
и начинот на поднесување на барањето за поништување на решението за
регистрација (*).....................................
3227. Правилник за начинот и принципите
за работа на стручниот совет……….
3385. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за пријавување на
штетни организми бр. 17......................
3386. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за упатства за листи на регулирани штетни организми
бр. 19…...................................................
3428. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за пратките во
транзит бр. 25........................................
3595. Риболовна основа за риболовна вода
„Акумулација Тиквешкo Езеро“ за
период 2013 – 2018 година ................
3596. Риболовна основа за риболовна вода
„Акумулација Црничани - Езеро” за
период 2013 – 2018 година .................
3597. Национална сортна листа...................
3690. Правилник за видовите и количините на семенски и саден материјал на
определени видови наменети за лична употреба на производителите чиј
упис е незадолжителен во регистрите
на снабдувачи на семенски и саден
материјал………………………...........
3691. Правилник за начинот на работа на
стручната комисија за спроведување
на постапка за регистрирање на заштитени ознаки на земјоделски и
прехранбени производи……………...

114/71

116/19

116/31

123/82

123/83
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138/8
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153/38
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3738. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање на одобрение за градење на оранжерии и помошни објекти како и објекти за примарна обработка на земјоделски производи на земјоделско
земјиште...............................................
155/23
3739. Правилник за постапката за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели, формата и содржината на образецот на барањето и по155/25
требната документација .....................
4015. Правилник за висината на трошоците за испитување на ѓубрињата при
контрола на производство, увоз и
пласирање на пазарот и употреба.......... 170/122
4016. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
одобрение за потврдување на помошен
објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско
земјиште...................................................... 170/124
МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
421. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
клиничките испитувања на лековите
и содржината на документацијата.......
12/79
463. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање дозвола за вршење на работи поврзани со традиционална и комплементарна медицина, активности на
кожа (користење на солариуми, трајно отстранување на влакна и други
активности за нега и разубавување)
или активности со кои се продира во
кожата (тетовирање, пирсинг, трајна
шминка и акупунктура, употреба користење на ботокс, нехируршка липосукција и користење на ласер).............
14/25
778. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесува на хирургија на катаракта................
23/36
828. Правилник за формата и содржината
на барањето заради неиздавање на
дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за
издавање на дозволата за вршење работи поврзани со традиционална и
комплементарна медицина, активности на кожа (користење на солариуми, трајно отстранување на влакна и
други активности, за нега и разубавување) или активности со кои се продира во кожата (тетовирање, пирсинг,
трајна шминка и акупунктура, употреба користење на ботокс, нехируршка липосукција и користење на ласер)
27/24

935. Правилник за добивање на одобрение за паралелен увоз на лекови.........
1025. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесува на примена на метадонот при третман на опиоидната зависност...............
1026. Упатство за начинот на вршење на
здравствената дејност која се однесува на водење на деца со неонатален
апстиненцијален синдром....................
1100. Правилник зa изменување и дополнување на Правилникот за надоместоците што се плаќаат во постапките
што се водат согласно Законот за лековите и медицинските помагала........
1345. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение по барањето за добивање
одобрение за паралелен увоз на лекови.............................................................
1682. Правилник за регистрација на согласности за спонзорства и донации на
здравствените работници односно
здравствените соработници.................
1836. Правилник за податоците кои се водат за секоја хемикалија во регистарот на хемикалии……………………..
1837. Правилник за најнискиот износ за
надоместок за концесија за вршење
на здравствена дејност во мрежата на
здравствени установи……...…………
1838. Правилник за составот и начинот на
работа на комисиите за контрола на
оцената на привремената спреченост
за работа……………………………….
1839. Правилник за просторот, опремата и
кадарот за здравствените пунктови….
1840. Листа за изменување и дополнување
на Листата на забрани и ограничувања за употреба на хемикалии………...
1857. Правилник за висината на трошоците за издавање, замена на загубена
или оштетена и за повторно активирање на блокирана електронска картичка за здравствено осигурување,
како и начинот на нивното плаќање....
2268. Правилник за содржината на програмата и начинот на полагање на испитот за директор на јавна здравствена установа, како и формата и содржината на образецот на уверението....
2269. Упатство за начинот на упатување
на дијагностички процедури за радиолошка дијагностика и начинот на издавање на резултати за рендген дијагностика (РТГ), компјутерска томографија (КТ), магнетна резонанца (МР) и
мамографија...........................................
2275. Правилник за ценовникот и начинот
на вршењето на дополнителната дејност на здравствените работници........

33/11

36/27

36/73

38/55

49/42
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67/76

67/76
67/79
67/80

68/13

85/23
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2284. Решение за дополнување на Решението за определување на здравствени установи во кои ќе се врши лекарски преглед на физичко лице заради
утврдување на здравствената способност за поседување и носење на
оружје………………………………….
2285. 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…………………………….....
2286. Правилник за содржината на податоците што се водат во електронската
листа на закажани прегледи и интервенции за користење на здравствените услуги и начинот на нејзиното водење........................................................
2312. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за дополнителна дејност на здравствените работници..................................................
2420. Правилник за начинот на признавањето и потребната документација за
признавање на специјализациите и
супспецијализациите завршени во
странство, како и начинот на водењето на евиденцијата на признаените
специјализации и супспецијализации
завршени во странство……………….
2672. Правилник за поблиските критериуми, висината и начинот на исплата на
паричната награда на здравствените
работници и здравствените соработници вработени во јавните здравствени установи............................................
2753. Правилник за листата на активните
супстанции за вклучување во биоцидни производи, листата за вклучување
во нискоризични биоцидни производи и листата на базични супстанции,
типот на биоцидните производи, како
и нивниот опис (*)................................
2987. Правилник за дополнување на Правилникот за податоците кои се водат
за секоја хемикалија во Регистерот за
хемикалии..............................................
2988. Правилник за формата и содржината
на барањето и начинот на издавањето
на одобрението за ставање на биоцидни производи во промет (*)...........
2989. Правилник за начинот на евалуација
на досиејата за биоцидните производи (*).......................................................
2990. Листа за дополнување на Листата на
високоризични супстанции (кои предизвикуваат загриженост)....................

87/32

87/32

87/35

89/7

92/9

102/4

106/57

120/2

120/2
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120/15
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3089. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата........................................
3111. Правилник за видовите на индикаторите за квалитет на здравствената
заштита...................................................
3142. Правилник за висината на трошоците за судско-медицинската обдукција
на умрено лице......................................
3374. Правилник за специјализациите и
супспецијализациите на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование..........
3598. Правилник за изменување на Правилникот за добивање на одобрение
за паралелен увоз на лекови ...............
3744. Правилник за најнискиот износ за
надоместок за лиценца за вршење на
здравствена дејност во мрежата на
здравствени установи и за најнискиот
износ на закупнина за закуп на простор и опрема на јавна здравствена
установа................................................

126/13
127/33
129/2

137/2
148/83

156/5

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Рег. бр.
Бр./стр.
80. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот 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.................................................
3/12
103. Програма за советување родители на
ученици во основни училишта............
4/33
104. Програма за советување родители на
ученици во средни училишта...............
4/40
577. Правилник за начинот и постапката
за финансирање, создавање и усовршување на научно – истражувачките
кадри.......................................................
18/14
1165. Правилник за начинот на давање на
одобрение за употреба на учебници
по странски јазици во основното и
средното образование...........................
41/41
1293. Правилник за изменување на правилникот 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............................................................. 46/104
1788. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на полагање и
оценување на резултатите на учениците на испитите во државна матура
во гимназиското, стручното и средното уметничко образование...................
63/36
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2382. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката на водење бази на податоци за научно-истражувачката дејност.
2735. Календар за организација на учебната 2012/2013 година во основните
училишта................................................
2736. Календар за организација на учебната 2012/2013 година во јавните средни училишта..........................................
3228. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
педагошката документација и евиденција во основното училиште, како и
начинот на нивното водење………….
3229. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водењето,
формата и содржината на педагошката евиденција и документација во
средните училишта…………………...
3417. Правилник за изменување на Правилникот за називот, содржината и
формата на сертификатот за знаењата, вештините, способностите и компетенциите стекнати од посебните
програми за образование на возрасните.........................................................

91/6
104/82
104/83

132/38

132/41

141/28

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Рег. бр.
Бр./стр.
58. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за донесување на Решение од страна на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија...........
2/19
102. Правилник за начинот и постапката
за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните лица во установите
за социјална заштита, висината на
трошокот за издавање на лиценца,
формата, содржината и образецот на
лиценцата за работа..............................
4/31
161. Објава за просечна месечна плата по
работник за месец декември 2011 година.........................................................
5/43
295. Објава за стапката ма трошоцте на
живот и платите за месец декември
2011 година............................................
8/192
422. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација -Бања Банско..................
12/79
558. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето заради недонесување на решение со кое барањето е уважено или одбиено за издавање дозвола за вршење стручни работи…………………………………….
17/20
559. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
установите за социјална заштита…….
17/22

779. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на утврдување
на износот на средствата за исплата
на плати, составување на пресметките и доставување на пресметкитe до
Министерството за финансии - Управа за јавни приходи...............................
790. Програма за интеграција на лицата
на кои им е признаено правото на
азил во Република Македонија за
2012 година............................................
791. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани...........
808. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
образецот на барањето за донесување
на решение од страна на Управниот
одбор на Агенцијата за вработување
на Република Македонија....................
809. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.......
829. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје...............................
842. Правилник за формата и содржината
на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на
правата за заштита на децата........
850. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јануари
2012 година............................................
940. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар........................................
976. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на остварување
и користење на правото на социјална
парична помош......................................
1027. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од
друго лице..............................................
1300. Објава за просечна месечна плата по
работник за месец февруари 2012 година.........................................................
1320. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец март 2012
година.....................................................
1609. Правилник за стручно усовршување
на стручни лица од областа на безбедност при работа...............................
1610. Правилник за висината на трошоците за издавање на дозвола за вршење
на стручни работи и полагање на
стручен испит за безбедност при работа.........................................................

23/43

24/50
24/51

26/16
26/18

27/26

28/2
28/36

33/30

35/3

36/86
46/112
48/12
56/54

56/55
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1624. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кичево...........
1625. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Јавна
установа за сместување на лица баратели на право на азил “Прифатен
центар за баратели на азил“-Скопје...
1683. Правилник за поблиските критериуми и начинот на избор на посвоител
по електронски пат................................
1684. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот, начинот и обемот на здравствените
прегледи на вработените......................
1702. Објава за стапката на трошоците на
живот за месец април 2012 година......
1770. Правилник за начинот на внесување
на податоците на осудените лица во
посебниот регистар за лица осудени
со правосилна пресуда за кривични
дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија и начинот
на меѓусебно известување и соработка………………………...……………
1771. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на остварување и користење на правото на социјална парична помош…..
1789. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес..............
1820. Правилник за минималните барања
за безбедност и здравје при работа на
вработени во рударство со површинска и подземна експлоатација на минерални суровини (*)............................
1821. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на остварување на правото на постојана парична помош..............................
1951. Правилник за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни
кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на уста
новата за социјална заштита-советувалиште за извршители на семејно
насилство...............................................
2015. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец мај 2012 година........................................................
2099. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар..................................................
2110. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за
спроведената едукација........................

58/19

58/19
60/29

60/32
60/64

62/7

62/9
63/36

64/87

64/94

69/42
74/48

77/49

78/2
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2163. Правилник за образецот на легитимацијата на Државниот инспектор на
труд и начинот на нејзиното издавање……………………………………… 81/153
2218. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Дом за доенчиња и
мали деца -Битола.................................
84/38
2300. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на внесување на
податоците на осудените лица во посебниот регистар за лица осудени со
правосилна пресуда за кривични дела
за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија и начинот на
меѓусебно известување и соработка……………………………………..
88/4
2334. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јуни 2012
година.....................................................
89/20
2661. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јули 2012
година..................................................... 101/56
2863. Правилник за постапката за издавање на работни дозволи и формата и
содржината на поединечните видови
на работни дозволи...............................
111/3
2940. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на остварување
и користење на правото на социјална
парична помош...................................... 116/40
2969. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец август 2012
година..................................................... 118/12
3092. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.............................. 126/15
3112. Правилник за минималните барања
за безбедноста и здравјето при работа
на младите работници........................... 127/38
3129. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец септември
2012 година............................................ 127/128
3230. Правилник за минималните барања
за безбедност и здравје при работа на
вработени од ризици поврзани со изложување на физички агенси (вештачко оптичко зрачење)*………….. 132/44
3395. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита................................
140/2
3418. Објава за стапката на трошоците на
живот за месец октомври 2012 година 141/28
3599. Правилник за формата, содржината
и начинот на водењето на регистрите. 148/83
3648. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување
на правото на еднократна парична
помош и потребната документација
за остварување на ова право ............... 150/12
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3649. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување
на правото на паричен надоместок за
помош и нега од друго лице...............
3650. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување
на правото на постојана парична помош.......................................................
3651. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување
и користење на правото на социјална
парична помош....................................
3692. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување
на правото на парична помош за социјално домување за лице кое до 18годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа,
односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна
возраст………………………………...
3693. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на утврдување
на состојбата на приходите, имотот,
имотните права и потребната документација за остварување на правото
на парична помош на лице кое до 18
години возраст имало статус на дете
без родители и родителска грижа…
3714. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел ........................................................
3715. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање...............................................
3716. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел .......................................................
3717. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање...............................................
3718. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел заради учество
во колективно договарање .................
3719. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел заради учество
во колективно договарање .................
3796. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на утврдување
на износот на средствата за исплата
на плати, составување на пресметките и доставување на пресметкитe до
Министерството за финансии - Управа за јавни приходи .............................

150/12

150/13

150/13

3799. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец ноември
2012 година .......................................... 158/40
3857. Решение за давање согласност на Статутот на ЈП Меѓуопштински центар за
социјална работа Куманово ...................
161/7
3899. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита................................
164/13
4017. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
обрасците на барањата и потребната
документација за остварување на
правата за заштита на децата.............. 170/126
МИНИСТЕРСТВО
ЗА КУЛТУРА

153/39

153/39

154/4

154/5

154/5

154/6

154/7

154/7

158/13

Рег. бр.
Бр./стр.
105. Правилник за формата и содржината
на образецот на барање за донесување на одлука за избор заради недонесување на акт за невршење избор.......
4/47
106. Правилник за формата и содржината
на образецот на барање за добивање
дозвола за археолошки истражувања
и за формата и содржината на образецот на барање за издавање на дозвола за археолошки истражувања заради недонесување на решение за одбивање на барањето..................................
4/49
107. Правилник за формата и содржината
на образецот на барање за добивање
одобрение за употреба на опрема за
детекција и за формата и содржината
на образецот на барање за издавање
на одобрение за употреба на опрема
за детекција заради недонесување на
решение за одбивање на барањето....
4/52
108. Правилник за формата и содржината
на образецот на барање за добивање
претходно заштитно-конзерваторско
одобрение и за формата и содржината на образецот на барање за издавање на претходно заштитно-конзерваторско одобрение заради недонесување на решение за одбивање на барањето……………………………………
4/55
109. Правилник за формата и содржината
на образецот на барање за добивање
конзерваторско одобрение и за формата и содржината на образецот на
барање за издавање на конзерваторско одобрение заради недонесување
на решение за одбивање на барањето.
4/58
434. Методологија за процена на вредноста на авторското право и на сродните права..................................................
13/17
889. Програма за полагање стручен испит
за проценувач од област на авторското право и на сродните права...............
31/10
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1346. Правилник за начинот на бодирање
на писмениот дел од стручниот испит
за проценувач од област на авторското право и на сродните права...............
1347. Програма за спроведување на првата
почетна обука за проценувач од област на авторското право и сродните
права......................................................
Решение за давање дозвола за колективно управување................................

49/44

49/44
60/26

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Рег. бр.
Бр./стр.
435. 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........................
13/18
780. Методологија за процена на пазарната вредност на недвижен имот............
23/43
781. Методологија за процена на пазарната вредност на транспортни средства.
23/63
792. Програма за полагање на стручен испит за проценувач на вредноста на
транспортни средства...........................
24/51
793. Програма за полагање на стручен испит за проценувач на вредноста на
недвижен имот......................................
24/51
794. Наредба за престанување на важење
на Наредбата за граничните коридори
24/52
795. Наредба за престанување на важење
на Наредбата за воздушните патишта.
24/52
1101. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и
програмата за полагање на испитот за
добивање на сертификат за учество
на возачите во меѓународниот патен
сообраќај, формата и содржината на
уверението за положен испит и на
сертификатот.........................................
38/56
1129. 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.........................
39/53
1166. Програма за спроведување на првата почетна обука за проценувач на
транспортни средства...........................
41/42
1167. Програма за спроведување на првата
почетна обука за проценувач на недвижен имот............................................
41/43
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1192. Правилник за начинот на бодирање
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за водење, одржување и чување на
евиденцијата за пресметаниот и уплатениот надоместок за управување со
отпадни батерии и акумулатори како
и формата и содржината на образецот
за пресметка на уплатениот надоместок за управување со отпадни батерии и акумулатори................................
2855. Правилник за формата и содржината
на поканата за наплата на глобата во
мандатна постапка................................
2856. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на бодирање на
писмениот дел од стручниот испит за
проценувачи на добрата и влијанијата
врз животната средина.........................

55/71

56/56
77/49

102/5
102/5

103/23

108/17

110/2

110/4
110/6

110/8
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3093. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на барањето за добивање
на дозвола за преработка, третман
и/или за складирање на отпад, формата и содржината на дозволата како и
минималните техничките услови за
вршење на дејноста преработка, третман и/или складирање на отпад……...
3316. Правилник за формата и содржината
на барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар
или увезуваат како крајни корисници
во Република Македонија електрична
и електронска опрема, формата и
содржината на Регистарот на прозводители кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во Република Македонија електрична и
електронска опрема, начинот на неговото водење и одржување, како и формата и содржината на потврдата за
упис во Регистарот………....……....…
3317. Листа на видови на производи кои
припаѓаат во категориите на електрична и електронска опрема……………
3652. Наредба за изменување на Наредбата
за ограничување на увозот на супстанциите кои ја осиромашуваат
озонската обвивка...... ......................... .
3653. Правилник за формата и содржината
на образецот на објавата на нотификацијата за добивање на дозвола за
ограничено користење на ГМО, нотификацијата за добивање на дозвола за
намерно ослободување на ГМО во
животната средина и нотификацијата
за добивање на дозвола за пуштање
на ГМО производи на пазар...............
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2991. Правилник за образецот на формуларот со изјава за купување на компјутер со вредносен бон-ваучер и образецот на формуларот со изјава за
прием на вредносен бон-ваучер за купување на компјутер.............................
2992. Упатство за начинот на спроведување на Законот за издавање на вредносни бонови-ваучери..........................
3740. Упатство за изменување на упатството за начинот на спроведување
на законот за издавање на вредносни
бонови-ваучери.....................................

120/16

120/18

155/27

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

133/41

133/46

150/13

Рег.бр.
Бр./стр.
487. Правилник за избор на оценувачи, постапка и методологија за тековно и завршно оценување на проекти за регионален развој.............................................. 15/104
488. Правилник за постапката за избор на
оценувачи и методологијата за оценување на планските документи за регионален развој.............................................. 15/110
489. Правилник за содржината на образецот за евиденција на меѓуопштинската
соработка и начинот на водење на евиденцијата на меѓуопштинската соработка............................................................. 15/133
ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

150/14

МИНИСТЕРСТВО ЗА
ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО
И АДМИНИСТРАЦИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
1028. Правилник за бодирање на писмениот дел од стручниот испит за проценувачи од областа на информатичка
технологија............................................ 36/156
1029. Програма за прва почетна обука за
проценувачи на вредноста на информатичка технологија............................. 36/156
1030. Програма за полагање на стручен испит за проценувач за процена на
вредноста на информатичка технологија.......................................................... 36/157
2876. Правилник за образецот, формата и
содржината на легитимацијата на управен инспектор, како и начинот на
издавањето и нејзиното одземање......
112/2

Рег.бр.
Бр./стр.
3156. Правилник за висината и начинот на
определување на реално направените
трошоци во кривичната постапка........
131/6
3980. Правилник за дополнување на Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените
трошоци во кривичната постапка ......... 166/78
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
150. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 147/2011 од
24 ноември 2011 година........................
5/19
151. Издвоено мислење на судија на
Уставниот суд на Република Македонија..........................................................
5/28
228. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 121/2011 од
29 ноември 2011 година........................
7/20
600. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. Бр. 124/2009 од 1
февруари 2012 година...........................
20/3
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797. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 182/2011 од
8 февруари 2012 година........................
830. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр.184/2011 од 15
февруари 2012 година...........................
867. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 118/2011 од
8 февруари 2012 година.......................
956. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 156/2010 од
29 февруари 2012 година……………..
1130. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 12/2011 од 29
февруари 2012 година...........................
1279. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У.бр.202/2011 од 21
март 2012 година...................................
1302. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 159/2011 од
28 март 2012 година..............................
1310. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 52/2011 и У.
бр. 76/2011 од 28 март 2012 година.....
1380. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У бр. 209/2011 од 4
април 2012 година.................................
1381. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У бр. 214/2011 од 4
април 2012 година.................................
1394. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 171/2011 од
11 април 2012 година............................
1395. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 205/2011 од
11 април 2012 година............................
1518. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. Бр. 221/2011 од
11 април 2012 година............................
1687. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 130/2011 од 2
мај 2012 година......................................
1688. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 213/2011 од 2
мај 2012 година......................................
1822. Одлука од Уставниот суд на Република Макеоднија У. бр. 3/2012 од 2
мај 2012 година......................................
1823. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 104/2011 од
16 мај 2012 година.................................
1824. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 122/2011 од
16 мај 2012 година.................................
1825. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 208/2011 од 9
мај 2012 година......................................
1858. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 146/2011 и У.
бр. 179/2011 од 2 мај 2012 година........
2373. Решение од Уставниот суд на Република Македонија....................................

24/54
27/26
29/13
34/20
39/54
45/39
47/2
48/2
50/10
50/12
51/6
51/9
53/131
60/49
60/51
64/94
64/103
64/106
64/110
68/14
90/38

3034. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 39/2012 од 12
септември 2012 година..........................
3035. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 124/2011 од
18 септември 2012 година.....................
3231. Решение од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 41/2010 од 26
септември 2012 година………………..
3232. Издвоено мислење од Уставниот суд
на Република Македонија…………….
3354. Решение од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 125/2011 од
10 октомрви 2012 година.
3355. Издвоено мислење од Уставниот суд
на Република Македонија.....................
3497. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 5/2012 од 7
ноември 2012 година ..........................
3498. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 215/2011 од
31 октомври 2012 година....................
3499. Решение од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 158/2011 од
31 октомври 2012 година....................
3616. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 206/2011 од
14 ноември 2012 година........................
3617. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 224/2011 од
14 ноември 2012 година.......................
3654. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 157/2011 од 14
ноември 2012 година ..........................
3669. Одлука на Уставниот суд на РМ,
У.бр.117/2012 од 14 ноември 2012 година ......................................................
3720. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 24/2012 од 20
ноември 2012 година............................
3721. Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 48/2012 од 20
ноември 2012 година ..........................
3722. Издвоено мислење на Уставниот суд
на Република Македонија ..................

123/84
123/86
132/62
132/64
135/3
135/5
145/28
145/29
145/34
149/4
149/5
150/18
152/2
154/8
154/14
154/17

СУДСКИ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
301. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
9/52
302. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
9/52
303. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
9/52
304. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
9/52
579. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Битола..............................
18/18
580. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија........................................
18/18
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831. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................
832. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................
833. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
957. Одлука за избор на судија на Основен суд Гостивар………………………
958. Одлука за избор на судија на Основен суд Куманово……………………..
959. Одлука за избор на судии на Основен
суд Скопје I - Скопје………………….
960. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Гостивар.............................
961. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Дебар................................
962. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Кочани..............................
963. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Охрид................................
964. Решение од Судски совет на Република
Македонија................................................

965. Решение од Судски совет на Република
Македонија................................................

1103. Одлука за избор на судија на Врховен суд на Република Македонија..............................................................
1104. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Битола.................................
1105. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Скопје.................................
1106. Одлука за избор на судии на Основен
суд Битола..............................................
1107. Одлука за избор на судиja на Основен суд Скопје 1 Скопје........................
1108. Одлука за избор на судии на Основен
суд Скопје 2 Скопје...............................
1109. Одлука за избор на судиja на Основен суд Гостивар....................................
1110. Одлука за избор на судии на Основен
суд Тетово..............................................
1111. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Гостивар...........................
1168. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија........................................
1280. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
1281. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
1282. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
1348. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
1349. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
1407. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија........................................
1543. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
1775. Решение од Судски совет на Република Македонија………………………
1776. Решение од Судски совет на Република Македонија………………………

27/29
27/29
27/29
34/22
34/22
34/22
34/22
34/22
34/22
34/23
34/23
34/23
38/60
38/60
38/60
38/60
38/60
38/61
38/61
38/61
38/61
41/45
45/41
45/41
45/41
49/50
49/50
52/47
54/55
62/10
62/11
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1777. Решение од Судски совет на Република Македонија………………………
1790. Решение од Судски совет на Република Македонија....................................
1791. Оглас од Судски совет на Република
Македонија.............................................
2101. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
2116. Решение од Судскиот совет на Република Македонија………………............
2200. Решение од Судски совет на Република Македонија....................................
2270. Одлука од Судски совет на Република Македонија........................................
2271. Решение од Судски совет на Република Македонија....................................
2272. Оглас од Судкси совет на Република
Македонија.............................................
2302 Решение од Судски совет на Република Македонија....................................
2303. Решение од Судски совет на Република Македонија....................................
2304. Решение од Судски совет на Република Македонија....................................
2313. Одлука за избор на судија на Основен суд Крушево....................................
2314. Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје 1 Скопје........................
2315. Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје 2 Скопје........................
2316. Одлука за избор на судија на Основен суд Битола........................................
2317. Одлука за избор на судии на Основен
суд Скопје 1 Скопје...............................
2318. Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје 2 Скопје........................
2319. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Скопје.................................
2320. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Кратово.............................
2321. Одлука за избор на претседател на
Апелационен суд Гостивар...................
2322. Решение од Судски совет на Република Македонија....................................
2374. Решение од Судски совет на Република Македонија....................................
2687. Оглас од Судски совет на Република
Македонија.............................................
2877. Одлука за избор на претседател на
Апелационен суд Битола.......................
2878. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
2879. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
2880. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
2951. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
2952. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
2953. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................

62/11
63/36
63/36
77/51
79/2
83/36
85/127
85/127
85/128
88/7
88/7
88/7
89/7
89/7
89/7
89/8
89/8
89/8
89/8
89/9
89/9
89/9
90/38
103/27
112/5
112/5
112/5
112/5
117/13
117/13
117/13
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2954. Оглас за избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија....
2955. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија........................................
3113. Решение од Судскиот совет на Република Македонија..............................
3114. Решение од Судскиот совет на Република Македонија..............................
3115. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.......................................
3116. Оглас за избор на член на Судскиот
совет на Република Македонија oд
редот на судиите во Врховниот суд на
Република Македонија..........................
3332. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија........................................
3333. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................
3334. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................
3335. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................
3336. Решение од Судскиот совет на Република Македонија..............................
3371. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Штип............................
3387. Решение за спроведување на избори
за членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите од Врховниот суд на Република
Македонија, од апелационо подрачје
Скопје и од управните судови, апелационо подрачје Гостивар и апелационо подрачје Штип.................................
3429. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Струмица.....................
3500. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Скопје I - Скопје.......
3501. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Велес..........................
3670. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Скопје II-Скопје .......
3671. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Прилеп.......................
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1296. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се
овластени банки, можат да отвораат и
да имаат сметки во странство..............
46/107
1304. Одлука за Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот….
47/4
1354. Одлука за расположливите депозити
49/51
1355. Одлука за измена на Одлуката за расположлив кредит преку ноќ.................
49/52
1356. Одлука за дополнување на Одлуката
за референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата.
49/53
1539. Одлука за изменување на Одлуката
за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките...............
54/54
1540. Одлука за најнискиот апоен на денарите во прометот...................................
54/54
1541. Одлука за повлекување од промет на
кованите пари во апоен од 50 дени......
54/54
1542. Одлука за дополнување на Одлуката
за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија..
54/54
1626. Упатство за дополнување на упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство.....................
58/20
1792. Упатство за спроведување на Одлуката за Методологијата за утврдување
на адекватноста на капиталот.............
63/37
1832. Корекција на обрасци на Упатството
за спроведување на Одлуката за Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.........................
65/27
2008. Одлука за измена и дополнување на
Одлуката за начинот на вршење на
супервизија и надзор.............................
74/44
2009. Одлука за измена и дополнување на
Одлуката за сигурностa на информативниот систем на банкaтa...................
74/45
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2010. Одлука за измени и дополнување на
Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на преземените
средства врз основа на ненаплатени
побарувања.............................................
2011. Одлука за измена и дополнување на
Одлуката за изменување и дополнувања на Одлуката за методологијата за
утврдување на адекватноста на капиталот........................................................
2012. Одлука за начинот и постапката на
известување за трансакции со нерезиденти.......................................................
2013. Одлука за измена на Одлуката за
единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија......
2185. Упатство за начинот на непосредно
известување за состојбата и промените на сметките на резидентите во
странство и на евиденциските сметки
за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со нерезиденти....
2287. Одлука за изменување на Одлуката
за начинот и постапката за отворање
и затворање на трансакциска сметка...
2288. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите за отворање и водење на сметки на
нерезиденти............................................
2289. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се
овластени банки, можат да отвораат и
да имаат сметки во странство...............
2632. Одлука за единствената тарифа на
надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република
Македонија.............................................
2633. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за лимитите на изложеноста...................................................
2634. Одлука за изменување на Одлуката
за начинот на вршење на супервизија
и надзор..................................................
2845. Упатство за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката
за лимитите на изложеноста.................
2852. Упатство за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката
за методологијата за утврдување на
адекватноста на капиталот...................
3117. Одлука за изменување на Одлуката
за издавање дозвола и согласност за
вршење на услуги брз трансфер на пари и услови за склучување на договор
помеѓу давател на услуга брз трансфер на пари и субагент..........................
3118. Одлука за менувачки работи...............
3143. Исправка……………………………...
3119. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик........................................

74/46

74/46
74/46

74/47

82/38
87/36

87/37

87/37

100/52
100/70
100/70
108/17

109/2

127/42
127/42
129/6
127/47

3120. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за лимитите на изложеноста...................................................
3702. Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за начинот и условите за
замена на книжните и кованите пари
што станале непогодни за промет……..
3703. Одлука за задолжителната резерва ....
3904. Упатство за спроведување на Одлуката за менувачки работи.....................
3925. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за управување со ризиците ...................................................
3926. Одлука за изменување на Одлуката
за методологија за евидентирање и
вреднување на сметководствените
ставки и за подготовка на финансиските извештаи ....................................
3981. Упатство за начинот на известување
за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на
капитално поврзаните субјекти врз
основа на вложувања од странство ....
3982. Упатство за начинот на известување
за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на
капитално поврзаните субјекти врз
основа на вложувања во странство ....
4082. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство .........................................................

127/47

153/41
153/42
164/14
165/4

165/13

166/78

166/94

173/4

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
581. Правилник за катастарски планови...
18/18
945. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности.
33/31
1193. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер и
обработка на податоците од премерот
42/17
1689. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности
60/52
1690. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности
60/52
1691. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар
на недвижности......................................
60/52
1692. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар
на недвижности......................................
60/53
2073. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности..
76/33
2323. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар
на недвижности......................................
89/9
2324. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар
на недвижности......................................
89/9
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3145. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер и
обработка на податоците од премерот...........................................
3146. Правилник за изменување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени..........................................
3342. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер и
обработка на податоците од премерот
3397. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности..
3619. Тарифник за дополнување на тарифникот за висината на надоместокот за
користење и увид во податоците од
геодетско - катастарскиот информационен систем......................................
3878. Објава на податоците од интабулационите книги од кои не може да се
идентификуваат недвижностите или
носителите на правата на недвижностите за кои се однесуваат, или
недвижностите за кои се однесуваат
се со незапишани права.........................
3905. Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
129/6

129/8

134/87
140/3

149/6

163/1
164/17

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ
И СПОРТ
Рег. бр.
Бр./стр.
110. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република
Македонија.............................................
4/61
111. Листа на спортисти на кои им е доделено национално спортско признание
за 2011 година.......................................
4/61
112. Листа на категоризирани спортисти
во Република Македонија за период
јули 2011 - декември 2011 година........
4/62
582. Листа за дополнување на Листата на
категоризирани спортисти-спортска
надеж......................................................
18/83
932. Листа за изменување и дополнување
на Листата на категоризирани спортисти – Спортска надеж............................
32/16
2290. Листа на категоризирани спортисти
во Република Македонија за период
јануари 2012 – јуни 2012 година..........
87/38
2291. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република
Македонија.............................................
87/41
3430. Листа на категоризирани спортисти –
спортска надеж......................................
142/18

Рег. бр.
Бр./стр.
90. Правилник за ветеринарно - здравствените услови за ставање во промет
на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за
ембриотрансфер како и официјалните
контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони (*)...
3/31
91. Правилник за заштита и благосостојба на животните за време на превоз (*)......................................................
3/75
425. Правилник за општите барања за
примарно производство и придружни
операции како и општите барања за
храна *....................................................
12/82
426. Правилник за посебните барања за
безбедност на додатоците на исхрана (*)..................................................
12/86
490. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот 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.......................................................
15/135
491. 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........................................ 15/138
560. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за одобрување на барањето
за одобрување на објектите под надлежност на операторот со храна за
животни односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрување на објектите под
надлежност на операторот со храна за
животни………………………………..
17/25
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561. Правилник за формата и содржината
на барањето заради недонесување на
решение за одобрување на барањето
за издавање на одобрение за операторите со храна и објектите за производство, обработка и манипулација со
храна од животинско потекло односно заради недонесување на решение
за одбивање на барањето за издавање
на одобрение за операторите со храна
и објектите за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло………………………..
583. Решение за изменување на Решението 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........................................
601. Правилник за изменување на Правилникот 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...........
814. Правилник за посебните барања за
безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените
контроли на млекото и млечните производи (*).............................................
868. Правилник за образецот и содржината на сертификатот кој ја придружува
пратката при увоз на храна за животни.............................................................
869. Правилник за посебните барања за
безбедност на храната произведена со
иновирани технологии (*)....................
896. Правилник за изменување и дополнување на Правилник за квалитет на
пченично брашно...................................
897. Правилник за адитивите што се употребуваат во производство на храната
(*)...........................................................
946. 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 (*).......................................

17/27

18/83

20/7

26/21

29/14
29/20
31/18
31/19

33/32

1112. Правилник за формата, содржината
и начинот на издавањето на комерцијалниот документ за храна од животинско потекло...................................
1284. 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 потеклo..............................
1305. Правилник за листа на непожелни
супстанции во храната за животни и
максимално дозволено ниво како и
критичните точки за спроведување на
истражување за идентификација на
изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво(*)........................................................
1408. Решение за изменување 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..................................
1551. Годишна наредба за здравствена заштита на животните во 2012 година....
1650. Правилник за начинот на спроведување и обезбедување на следливост
на храната од животинско потекло и
храната за животни (*)..........................
1651. Правилник за ветеринарно-медицински препарати кои привремено се ставаат во промет, начинот на нивната
употреба како и контролата на ставање во промет и употребата (*)............
1652. Правилник за мерки за сузбивање и
искоренување на класична чума кај
свињите (*).............................................
1780. Правилник за составот и означувањето на прехранбените производи за
лица нетолерантни на глутен (*)……
1833. 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 потеклo..............................

38/62

45/49

47/54

52/47
54/68

59/57

59/58
59/84
62/12

65/45
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1834. 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....................
1980. Правилник за начинот на распоредување на ветеринарно-медицинските
препарати во одделни категории и начинот на препишување и издавање
на ветеринарно-медицинските препарати (*)....................................................
1981. Правилник за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба диететска храна за посебни медицински намени (*)..............
1998. Правилник за начинот и постапката
на добивање на одобрение на превозниците и превозните средства за храна и други производи од животинско
потекло…...............................................
2276. 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...............
2326. Решение за престанок на важење на
Решението 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..............................
2383. Правилник за мерки за сузбивање и
искоренување на африканска чума кај
свињите (*).............................................
2442. Правилник за начинот и постапката
за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со
нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно – здравствениот сертификат
или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од
животинско потекло, како и листата
на трети земји од кои е одобрен увоз
и транзит (*)...........................................
2464. Правилник за барањата во однос на
квалитетот на супите, концентратите
за супа, концентратите за сосови и на
додатоците за јадење и на сродните
производи...............................................

65/45

70/9

70/15

73/3

86/108

89/13
91/6

94/2

95/119
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2465. 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.....................
2659. Наредба за изменување на Годишната наредба за здравствена заштита на
животните во 2012 година....................
2660. Листа на животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло
кои при увоз и транзит подлежат на
проверка од страна на официјален ветеринар на граничен премин (*)..........
2739. Правилник за информациите кои
треба да ги содржи извештајот за оцена на ветеринарно-медицинските препарати.....................................................
2866. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на производи од
животинско потекло наменети за исхрана на луѓе и животни по потекло
од Кина во Република Македонија......
2883. Правилник за формата и содржината
на образецот, начинот на известување
за сериозните, неочекуваните несакани и несаканите дејства од употребата на ветеринарно-медицинските препарати, како и начинот на нивно следење, собирање и евидентирање..........
2884. Правилник за изменување на Правилникот 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.....................
2885. Правилник за изменување на Правилникот за постапка за регистрација
на објекти и оператори со храна за
животни и формата и содржината и
начинот на водење на регистрите за
објектите и операторите со храна за
животни..................................................
2897. Решение за изменување 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..................................
3121. Правилник за посебните барања за
безбедност на природната минерална
вода (*)....................................................
3122. Правилник за барањата во однос на
квалитетот на растителните масла за
јадење и масти од растително потекло, на маргаринот, мајонезот и на нив
сродни производи..................................

95/124
101/28

101/29

104/85

111/55

112/9

112/22

112/22

113/18
127/48

127/60
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3123. Правилник за посебни барања за
контрола на TRICHINELLA во месото (*).......................................................
3124. 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................
3360. 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.....................
3361. Правилник за начинот на одобрување и увоз на ветеринарно медицински
препарати...............................................
3398. Правилник за формата и содржината
на барањето за неодобрување на барањето за овластување на правни лица
за ставање во промет на средства за
идентификација на животните односно заради недонесување на решение
за одбивање на барањето за овластување на правни лица за ставање во
промет на средства за идентификација на животните......................................
3399. Правилник за формата и содржината
на барањето за неодобрување на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи
за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и
внесување на податоците во електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште односно заради недонесување
на решение за одбивање на барањето
за овластување на одгледувачите на
говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за
идентификација на животните и внесување на податоците во електронската база на податоци исклучиво на
животните од своето одгледувалиште
3400. Правилник за формата и содржината
на поканата за едукација и начинот на
спроведување на едукацијата...............
3401. Листа за фармаколошки супстанции
одобрени за употреба во ветеринарната медицина............................................
3620. Правилник за општи и посебни барања за безбедност на храната за животни (*).................................................

127/72

127/84

135/77
135/83

140/3

140/5
140/7
140/9
149/7

3621. Правилник за барањата кои треба да
ги исполнува докторот по ветеринарна медицина како носител на дејност
во производството на ветеринарномедицински препарати(*) ...................
3622. Правилник за начин на вршење на
официјални контроли за верификација на прописите за безбедност на храната за животни ...................................
3623. Листа на суровини, материјали и
други производи чие ставање во промет и употреба се забранети (*) .........
3655. Правилник за начинот на вршење на
официјални контроли на ветеринарно-медицинските препарати(*) ............
3663. Правилник за начинот и постапката
за земање примероци, начин и методи
на вршење на лабораториски анализи
на храната за животни (*).....................
3704. Решение за изменување на Решението за задолжително лабораториско
испитување на производи од аквакултура со потекло од Индија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во
Република Македонија……..................
3741. Правилник за начинот и постапката
за пријавување на беснило кај домашни и диви животни и мерки кои треба
да се преземат за сузбивање и искоренување на беснилото ...........................
3797. Правилник за начинот и постапкaтa
за идентификација и регистрација на
копитари(*)…..........................................
3833. Правилник за општите барања за
безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната (*)....................................................
117. Исправка на Правилникот 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 (објавена во „Сл.весник на
РМ“ бр. 168/11)......................................
1521. Исправка на Правилникот 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 (објавена во „Сл.весник на РМ“ бр.
156/2011)................................................

149/36

149/36
149/37
150/19

151/3

153/47

155/27
158/13

160/2

4/65

53/144
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2886. Исправка на Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за
посебна нутритивна употреба диететска
храна за посебни медицински намени
(објавен во „Службен весник на РМ“
бр. 157/11 и 70/12)………………………

112/22

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
60. Правилник за посебните услови за
проектирање и градба на воздухоплов
и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка
контрола на градбата и изработка на
техничко-технолошка документација,
испитување за оцена на сообразност и
начинот и постапката за утврдување
на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на
издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и
емисија на гасови...................................
2/21
616. Правилник за формата, содржината
и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за оспособеност за давање на
услуги на воздухопловна навигација...
21/4
1113. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања
на пилоти на балони..............................
38/64
1306. Правилник за начинот на водење на
евиденција на воздухоплови кои не се
по ICAO стандарди како и за аматерски градени воздухоплови…………...
47/74
1842. Правилник за услови и начин на давање на аеродромски услуги од страна на службите за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабдување на
воздухопловите со гориво и мазиво…
67/98
1843. Правилник за формата, содржината,
евиденцијата и начинот на издавање,
продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на
условите за вршење на здравствени
прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал…………........................................... 67/103
2186. Правилник за изменување на Правилникот за правилата и постапките
на летањето на воздухопловите...........
82/41
2292. Правилник за услови и начин на организирање на воздухопловни манифестации.................................................
87/42
2293. Правилник за формата, содржината,
начинот на издавање, продолжување,
промена и евиденција на уверенијата
за работа и уверенијата за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз................
87/46
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2846. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања
на пилоти на едрилици..........................
2847. Правилник за изменување на Правилникот 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)..................
2882. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволите и овластувањата
на пилотите на ултралесните летала
(микролесните) и моторизираните
крила.......................................................
2896. Правилник за дополнување на Правилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на
пилоти на авиони...................................
3600. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
обележување на површините за маневрирање, платформите и други површини на аеродром односно леталиште......................................................
3601. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за услови и
начин на давање на аеродромски услуги од страна на службите за прифаќање и испраќање на воздухоплови,
патници, багаж, стока и пошта и
снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво .......................................
3618. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
користење, одржување и контролирање на површините за маневрирање,
платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот
3656. Правилник за стручно оспособување, проверки и уверенија за стручна
оспособеност на кабински персонал
во воздухоплов.....................................
3876. Правилник за начинот и правилата
на летање со едрилици..........................
3927. Правилник за начинот на поставување, одржување и заштита на техничките средства, уреди и опрема за давање на услуги на воздухопловна навигација ...............................................

108/22

108/70

112/6

113/18

148/89

148/90

149/6

150/23
162/21

165/22

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ НА РМ
Рег. бр.
Бр./стр.
1647. Правилник за дополнување на Правилникот за доделување на броеви и
серии на броеви од планот за нумерација……………………………………..
59/56
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1648. Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на методот за
пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски
мрежи и услуги на Република Македонија......................................................
1649. План за изменување и дополнување
на Планот за нумерација на јавните
комуникациски мрежи и услуги на
Република Македонија..........................
1864. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за
одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска
комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети
и средства...............................................
2104. Правилник за начинот и постапката
за регулирање на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна
моќ..........................................................
2294. Исправка на Правилникот за начинот и постапката за регулирање на
малопродажните цени на оператор со
значителна пазарна моќ донесен од
Агенцијата за електронски комуникации.......................................................
2219. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за
користење на радиофреквенции од
радиофреквенцискиот опсег 17201730/1815-1825 MHZ..............................
2325. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот 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..........................
2421. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и формата на
жигот за запечатување на просториите и/или комуникациските средства…
2422. Правилник за формата и содржината
на службената легитимација на Инспекторот за електронски комуникации и начинот на нејзиното издавање
и одземање…………………………..
2656. Одлука за распишување на јавен тендер со јавно наддавање за доделување
на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот
опсег 811-821/852-862 MHZ.................
2657. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за
користење на радиофреквенции од
радиофреквенцискиот опсег 470-790
MHZ……………………………………

59/56

59/56

68/17
77/52

87/67

84/38

89/10

2658. Правилник за начинот на пренос на
смс пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија........................................
2865. Одлука за изменување на Одлуката
за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење
на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHZ.........
2956. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за
користење на радиофреквенции од
радиофреквенцискиот опсег 811821/852-862 MHZ...................................
3065. Правилник за начинот и постапката
за вршење на контрола и мерење на
параметрите за квалитет на јавните
електронски комуникациски услуги....
3066. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот 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..........................
3235. Правилник за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти
на изнајмени линии…………………
3236. Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга…………………………...
3337. Правилник за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии.....
3726. Правилник за утврдување на формата
и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за
доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација...............

101/27

111/55

117/14

124/25

124/29
132/65
132/71
134/54

154/20

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ
92/13

92/13

101/23

101/25

Рег. бр.
Бр./стр.
307. Одлука за определување на вредност
на поенот за пресметување на Годишниот надоместок за 2012 година.........
10/2
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА
НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО-ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
59. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата
за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2012 година..............
2/21
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528. Годишен финансиски план за 2012
година на Агенција за супервизија на
капитално финансирано пензиско
осигурување..........................................
880. Правилник за измена на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско
друштво..................................................
3067. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови.........................................................
3396. Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката на пренос на средствата во случај на инвалидност или смрт на член и времено
распределен осигуреник во задолжителен пензиски фонд и пренос на
средствата на член и времено распределен осигуреник кој го отповикал
утврдениот статус..................................

16/50

30/76

124/39

140/3

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА
НА ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
119. Правилник за минималната содржина на евиденцијата и начинот на пријавa, резервација и ликвидација на
штети од страна на друштвата за осигурување.................................................
4/66
160. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето.............................................
5/43
602. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината
и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за
супервизија на осигурување и роковите за уплата.........................................
20/7
798. Решение за издавање дозвола за за
вршење на осигурително брокерски
работи.....................................................
24/57
1237. Правилник за формата и содржината
на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување
и/или реосигурување.............................
44/83
1307. Правилник за содржината на редовните известувања кои друштвата за
осигурување и/или реосигурување и
други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување
согласно Законот за супервизија на
осигурување…………………………...
47/84
1612. Правилник за содржината на извештаите кои друштвата за застапување
во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и
начини на поднесување на истите.......
56/56
1613. Решение за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи.........................................................
56/67
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2423. Решение за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи…………………………………….
2424. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето…………………………….
2463. Решение за издавање на дозвола за
работа како овластен актуар.................
2688. Решение за издавање на дозвола за
работа како овластен актуар.................
2689. Правилник за потребната документација која се доставува кон барањето
за добивање дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување......
2957. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурување.................................................
3508. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи
3906. Правилник за начинот, постапката и
документацијата потребна за добивање согласности од страна на агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување ...............................................

92/15
92/16
95/119
103/27

103/27
117/15
146/63

164/17

АГЕНЦИЈА ЗА
АДМИНИСТРАЦИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
118. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот 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 приго4/65
вори на јавните службеници..................
АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
895. Правилник за изменување на Правилникот за обука, преквалификација или
доквалификација на невработените и
31/17
други лица................................................
2966. Статутарна одлука за изменување на
Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија................. 118/10
АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР
Рег. бр.
Бр./стр.
3338. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на дозволата, анексот за финансиско покритие за одговорност од
вршење дејност, формата и содржината на образецот на дозволата, како
и формата, содржината и начинот на
водење на регистарот на издадени
дозволи за вршење на јавен желез134/60
нички превоз.........................................
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3339. Правилник за формата, содржината
и начинот на издавање и одземање на
службената легитимација на овластеното лице за вршење контрола............
3340. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на дозволата за вршење на
превоз за сопствени потреби, анексот
за финансиско покритие за одговорност од вршење дејност, формата и
содржината на образецот на дозволата, како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на издадени дозволи...................................
3341. Тарифник за висината на надоместокот за издавање на дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби...

134/73

134/75

134/85

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
10. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија........
61. Одлука од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија........
92. Одлука за престанок на функцијата
Јавен обвинител.....................................
93. Оглас за избор на Јавни обвинители...
492. Одлука за избор на виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство
и Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство......................
493. Одлука од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија.........
494. Одлука од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија.........
495. Одлука за проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во основното Јавно обвинителство Охрид ................................................
496. Оглас за избор на јавни обвинители
на Република Македонија......................
603. Одлука од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија........
931. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.............
1031. Одлука за избор на јавни обвинители
во Јавното обвинителство на Република Македонија.........................................
1032. Оглас за избор на три Јавни обвинители во Основното јавно обвинителство
за организиран криминал и корупција..
1235. Одлука од Советот на Јавни обвинители на Република Македонија............

Бр./стр.
1/16
2/96
3/107
3/107

15/138
15/138
15/138

15/139
15/139
20/8
32/16

36/159

36/159
44/81

1544. Одлука за избор на јавни обвинители
во Вишите јавни обвинителства, Основни јавни обвинители на Основните
јавни обвинителства и јавни обвинители во Основните јавни обвинителства..
2014. Исправка................................................
1545. Одлука за избор на јавни обвинители
во Основните јавни обвинителства без
ограничување на траење на мандатот...
1546. Одлука од Советот на јавните обвинители...........................................................
1547. Оглас од Советот на јавните обвинители..........................................................
1693. Одлука за избор на заменик претседател на Советот на јавните обвинители
на Република Македонија......................
1694. Одлука за избор на јавни обвинители
во Основното јавно обвинителство за
гонење на организиран криминал и корупција.....................................................
1778. Одлука за престанок на мандатот
член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија……........
1779. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија……….
1865. Одлука за избор на Јавни обвинители
во Основното јавно обвинителство
Скопје.....................................................
1982. Одлука за избор на јавни обвинители
во Основното јавно обвинителство
Скопје.....................................................
2105. Одлука од Советот на Јавни обвинители на Република Македонија............
2106. Оглас од Советот на Јавни обвинители на Република Македонија................
2478. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија............
2479. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија............
2635. Одлука за престанок на функцијата
член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија................
2636. Одлука од Советот на јавните обвинители..........................................................
2637. Оглас од Советот на јавните обвинители...........................................................
3125. Одлука за избор на претседател на
Советот на јавните обвинители на Република Македонија..............................
3126. Одлука за избор на заменик претседател на Советот на јавните обвинители
на Република Македонија............
3139. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија............
3402. Одлука за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство
Гостивар и јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција..........................................................

54/55
74/48

54/55
54/55
54/56

60/53

60/53

62/11
62/11

68/19

70/20
77/55
77/56
96/4
96/4
100/71
100/71
100/71
127/124

127/124
128/6

140/110
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3403. Оглас за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе...........................
3502. Одлука од Советот на јавните обвинители ...................................................... .
3602. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.......... ..
3932. Одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Битола, јавен обвинител во
Вишото јавно обвинителство Гостивар, јавни обвинители во Основното
јавно обвинителство Скопје................
3933. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија..........
3934. Одлука од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија .....
4019. Оглас за избор на јавни обвинители
на Република Македонија......................

140/110
145/40
148/90

165/29
165/29
165/29
170/155

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И
ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Рег. бр.
Бр./стр.
1383. Статут за изменување и дополнување
на Статутот на Академијата за судии
и јавни обвинители................................
50/14
1695. Правилник за полагање на приемен
испит во Академијата за судии и јавни обвинители........................................
60/53
1696. Јавен оглас за прием на слушатели
на почетна обука во Академијата за
судии и јавни обвинители за
2012/2014 година...................................
60/60
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
8. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата.....
1/14
9. Одлука за забрана на прекинување на
снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на
системот за пренос на природен гас
на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ – Скопје....................................
1/15
88. Одлука за издавање на Лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со природен гас..................................
3/25
89. Одлука за издавање на Лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и горива за транспорт –
трговија со течен нафтен гас (ТНГ).....
3/28
229. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата.....
7/22
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300. Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за
продажба на природен гас на тарифни
потрошувачи..........................................
436. Одлука за утврдување на продажна
цена на природен гас за месец јануари
од 2012 година.......................................
437. Тарифен систем за дополнување на
Тарифниот систем за продажба на
природен гас на тарифни потрошувачи.............................................................
464. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата.....
497. 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 за месец јануари 2012 година.............................................................
584. Правилник за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија..................
604. Одлука за утврдување на продажна
цена на природен гас за месец февруари од 2012 година................................
605. Одлука за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија...........
606. Одлука за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија......................
607. Одлука за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија...........
608. Одлука за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија...........
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