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Република Македонија за разговори-

те помеѓу Република Македонија и 

Република Грција за надминување на 

разликата околу името под покрови-

телство на Обединетите нации ...........  111/7 

4104. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен нерези-

дентен амбасадор на Република Ма-

кедонија во Република Белорусија .....  130/87 

4105. Указ за отповикување од должноста  

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија, шеф на 

канцеларијата за врски на Република 

Македонија во Република Грција .......  130/87 

4106. Указ за отповикување од должноста 

 вонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија во Со-

јузна Република Германија .................  130/87 

4107. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Репуб-

лика Австрија .......................................  130/87 

4108. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен нерези-

дентен амбасадор на Република Ма-

кедонија во Словачката Република ....  130/88 

4109. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен нерези-

дентен амбасадор на Република Ма-

кедонија во Јапонија ............................  130/88 

4110. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија, шеф на 

мисијата на Република Македонија 

при НАТО .............................................  130/88 

4280. Указ за поставување на должноста  

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Нов Зе-

ланд  ......................................................  138/61 

4281. Указ за поставување на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Јапонија  138/61 
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4514. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Држава-

та Кувајт ...............................................  145/48 

4515. Указ за поставување на должноста 

 вонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија и Шеф 

на Мисијата на Република Македони-

ја при НАТО ........................................  145/48 

4626. Указ бр. 9 од Претседателот на Ре-

публика Македонија ...........................  147/2 

4627. Указ за поставување на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Репуб-

лика Австрија ......................................  147/2 

4818. Указ за поставување на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Репуб-

лика Казахстан ....................................  154/3 

4819. Указ за поставување на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Соеди-

нетите Американски Држави .............  154/3 

4894. Указ за поставување на должноста  

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Обеди-

нетите Арапски Емирати ....................  157/5 

4895. Указ за поставување на должноста  

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Украина 157/5 

5052. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Црна 

Гора ......................................................  162/2 

5053. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Репуб-

лика Турција, Исламската Република 

Иран и Република Азербејџан ...........  162/3 

5127. Указ за поставување на должноста  

вонреден и ополномоштен амбаса-

дор, шеф на канцеларијата за врски 

на Република Македонија во Репуб-

лика Грција ..........................................  165/10 

5438. Указ бр. 10 од Претседателот на Ре-

публика Македонија ...........................  174/2 

5447. Указ од Претседателот на Република 

Македонија.................................... 175/2 

5578. Указ број 11 од Претседателот на 

Република Македонија .......................  180/37 

5754. Указ бр. 12 од Претседателот на 

Република Македонија...................... 187/9 

5840. Указ за поставување на должноста  

вонреден и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Демок-

ратска Народна Република Кореја .....  190/4 

   

 ОДЛУКИ  

Рег. бр.  Бр./стр. 

2266. Одлука за помилување на осудени 

лица ......................................................  74/2 

2761. Одлука за составот и за именување 

претседател и членови на Комисијата 

за помилување на Претседателот на 

Република Македонија ........................  97/3 

2775. Одлука за составот и за именување 

претседател и членови на Комисијата 

за одликувања и признанија на Прет-

седателот на Република Македонија ..  98/4 

3182. Одлука за помилување на осудени 

лица .......................................................  109/4 

3219. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  110/4 

3220. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  110/5 

3221. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  110/5 

3222. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  110/5 

3223. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  110/5 

3224. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  110/5 

3225. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  110/6 

3226. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  110/6 

3227. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  110/6 

3228. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  110/6 

3305. Одлука за помилување на осудени 

лица .......................................................  111/7 

3394. Одлука за помилување на осудени 

лица по повод 2-ри Август 2014 годи-

на - Националниот празник на Репуб-

лика Македонија ..................................  113/13 

4111. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  130/88 

4412. Одлука за именување претседател и 

членови на Советот за безбедност на 

Република Македонија ........................  143/4 

4501. Одлука за разрешување и именување 

член на Советот за безбедност на Ре-

публика Македонија ............................  144/68 

5365. Одлука за помилување на осудени 

лица .......................................................  172/2 

5614. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија ..................................  182/3 

5890. Одлука за помилување на осудени 

лица по повод Новата 2015 година... 192/3 

   

 ПРАВИЛНИЦИ  

Рег. бр.  Бр./стр. 

5711. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за доделува-

ње на плакети, значки, награди и по-

фалници на воениот и цивилниот 

персонал на служба во  Армијата на 

Република Македонија ........................  184/22 
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ВЛАДА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

 УРЕДБИ  

Рег. бр.  Бр./стр. 

1. Уредба за изменување на Уредбата за 

издатоците за службени патувања и 

селидби во странство што на органи-

те на државната управа им се призна-

ваат во тековни трошоци ....................  1/4 

2. Уредба за  канцелариско  и  архивско  

работење ..............................................  1/4 

3. Уредба за Методологија за утврдува-

ње на критериуми за распределба на 

блок дотации за средното образова-

ние по општини и Градот Скопје за 

2014 година ..........................................  1/9 

4. Уредба за Методологија за утврдува-

ње на критериуми за распределба на 

блок  дотации за основното образова-

ние по општини за 2014 година .........  1/9 

5. Уредба за Методологија за утврдува-

ње на критериуми за распределба на 

наменски дотации за основното обра-

зование по општини за 2014 година.. 1/10 

6. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбатa за видот на актив-

ности, максималниот износ по актив-

ности, корисниците, субјектите кои 

учествуваат во постапката, поблиски-

те критериуми и начинот за доделу-

вање на техничката поддршка во зем-

јоделството и руралниот развој .........  1/10 

53. Уредба за распоредувањето на одре-

дени стоки во комбинираната номен-

клатура согласно со регулативите на 

Европската комисија (*)..................... 2/2 

54. Уредба за условите и постапката за 

доделување на хоризонтална помош.. 3/2 

183. Уредба за поблиските критериуми за 

директни плаќања, корисниците на 

средствата, максималните износи и 

начинот на директните плаќања за 

2014 година ..........................................  10/7 

650. Уредба за изменување  и дополнува-

ње на Уредбата за мрежата на здрав-

ствени установи ..................................  21/5 

840. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбатa за видот на актив-

ности, максималниот износ по актив-

ности, корисниците, субјектите кои 

учествуваат во постапката, поблиски-

те критериуми и начинот за доделу-

вање на техничката поддршка во зем-

јоделството и руралниот развој .........  23/3 

841. Уредба за изменување на Уредбата за 

утврдување на висината на надомес-

токот на трошоци на складиштарите 

за складирање, чување и обновување 

на стоковните резерви ........................  23/4 

1660. Уредба за изменување на Уредбата за 

начинот за утврдување, пресмету-

вање, висината и уплатување на надо-

местокот за задолжителни резерви на 

нафта и нафтени деривати што се 

плаќа при увоз и/или при производ-

ство на нафтени деривати ...................  51/3 

1731. Уредба за личностите и објектите 

што се обезбедуваат, видовите на 

мерки и активности и степените на 

обезбедување .......................................  56/2 

1779. Уредба за  изменување и дополнува-

ње на Уредбата за начинот на  рас-

пределба, дистрибуција и ревизија на 

искористеноста на дозволите за меѓу-

народен превоз на стока ......................  58/3 

1816. Уредба за дополнување на Уредбата 

за употреба на средства за присила 

како и носење и употреба на огнено 

оружје од страна на царинските 

служби ..................................................  60/4 

1986. Уредба за изменување и дополнување 

на Уредбата за распоредувањето на 

одредени стоки во Комбинираната но-

менклатура согласно со регулативите 

на Европската комисија
1
 .....................  65/2 

2218. Уредба за описите на категориите и 

нивоата на работните места на адми-

нистративните службеници ................  72/2 

4630. Исправка............................................ 147/6 

2611. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за мрежата на здрав-

ствени установи ...................................  90/2 

2612. Уредба за изменување на Уредбата за 

издатоците за службени патувања и 

селидби во странство што на органи-

те на државната управа им се призна-

ваат во тековни трошоци ....................  90/48 

2815. Уредба за  изменување и дополнува-

ње на Уредбата за начинот на  расп-

ределба, дистрибуција и ревизија на 

искористеноста на дозволите за меѓу-

народен превоз на стока ......................  99/3 

3395. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за распоредувањето 

на одредени стоки во комбинираната 

номенклатура согласно co регулати-

вите на Европската комисија ..............  113/14 

3396. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за поблиските крите-

риуми и начинот на спроведување на 

ослободувањето од плаќање на увоз-

ни давачки како и вредноста, количи-

ната и видот или намената на стоката 

која може да се ослободи од плаќање 

на увозни давачки ................................  113/28 

3662. Уредба за методологија за распредел-

ба на приходите од данокот на дода-

дена вредност по општини за 2015 го-

дина .......................................................  118/5 
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4204. Уредба за изменување на Уредбата за 

висината на цената на градежното 

земјиште сопственост на Република 

Македонија и висината на посебните 

трошоци за спроведување на постап-

ките за отуѓување и давање под закуп 

како и за засновање на право на 

стварна службеност ............................  134/2 

4235. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбатa за видот на актив-

ности, максималниот износ по актив-

ности, корисниците, субјектите кои 

учествуваат во постапката, поблиски-

те критериуми и начинот за доделу-

вање на техничката поддршка во зем-

јоделството и руралниот развој .........  136/2 

4247. Уредба за употребата на средствата 

за присила како и носењето и упот-

ребата на огненото оружје од страна 

на финансиските полицајци ...............  137/2 

4282. Уредба за структурата на трошоците 

кои се признаваат и посебните крите-

риуми кои што треба да се исполнат 

при производство на домашна доку-

ментарна програма и/или домашна 

играна програма................................ 138/61 

4413. Уредба за методологија за утврдува-

ње на критериумите за распределба 

на блок дотации од областа на култу-

рата во 2015 година .............................  143/4 

4414. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за поблиските крите-

риуми за директни плаќања, корисни-

ците на средствата, максималните из-

носи и начинот на директните плаќа-

ња за 2014 година ................................  143/5 

4502. Уредба за изменување на Уредбата за 

утврдување на висината на надомес-

токот на трошоци на складиштарите 

за складирање, чување и обновување 

на стоковните резерви ........................  144/68 

4548. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за начинот на распре-

делба, дистрибуција и ревизија на ис-

користеноста на дозволите за меѓуна-

роден превоз на стока .........................  146/5 

4779. Уредба за начинот на располагање со 

примените подароци, начинот на уп-

равување со евиденцијата на приме-

ните подароци и други прашања во 

врска со примањето на подароци ......  153/34 

4896. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за распоредувањето 

на одредени стоки во комбинираната 

номенклатура согласно со регулати-

вите на Европската комисија
(*)

 ..........  157/5 

4897. Уредба за изменување на Уредбатa за 

видот на активности, максималниот 

износ по активности, корисниците, 

субјектите кои учествуваат во поста-

пката, поблиските критериуми и на-

чинот за доделување на техничката 

поддршка во земјоделството и рурал-

ниот развој ............................................  157/27 

5008. Уредба за дополнување на Уредбата 

за мрежата на здравствени установи 161/3 

5009. Уредба за изменување на Уредбата за 

висината на цената на градежното 

земјиште сопственост на Република 

Македонија и висината на посебните 

трошоци за спроведување на поста-

пките за отуѓување и давање под за-

куп како и за засновање на право на 

стварна службеност .............................  161/3 

5210. Уредба за дополнување на Уредбата 

за видот, начинот, обемот и ценовни-

кот на здравствените прегледи на 

вработените ..........................................  168/2 

5387. Уредба за изменување на Уредбата за 

утврдување на висината на надомес-

токот на трошоци на складиштарите 

за складирање, чување и обновување 

на стоковните резерви .........................  173/3 

5466. Уредба за начинот, поблиските кри-

териуми за доделување на финансис-

ка поддршка на домашни и странски 

авиопревозници и потребната доку-

ментација која треба да се достави од 

корисниците на финансиската под-

дршка ....................................................  176/2 

5586. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за поблиските крите-
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нерална суровина–песок и чакал на 

Друштвото за транспорт производ-

ство трговија и услуги ЈО-ГО ТРАН-

СПОРТ ДОО увоз-извоз Кавадарци 

на локалитетот „с. Паликура“, општи-

на Неготино ..........................................  17/10 

472. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–мермер на Акцио-

нерското друштво за  производство, 

преработка, трговија и монтажа на 

украсен камен  МЕРМЕРЕН КОМБИ-

НАТ АД Прилеп на локалитетот “Ѓу-

ровица“, с. Галабовец, општина При-

леп .........................................................  17/11 
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473. Одлука за поништување на поста-

пката за доделување на концесии за 

детални геолошки истражувања на 

минерални суровини по Јавен повик 

за доделување на концесии за детал-

ни геолошки истражувања на мине-

рални суровини ...................................  17/11 

474. Одлука за поништување на поста-

пката за доделување на концесии за 

детални геолошки истражувања на 

минерални суровини по Јавен повик 

за доделување на концесии за детал-

ни геолошки истражувања на мине-

рални суровини ...................................  17/12 

475. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–песок и чакал на 

Друштвото за градежништво, тргови-

ја и услуги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ 

ДООЕЛ Струмица на локалитетот 

„Криво Долче“ с. Куклиш, општина 

Струмица .............................................  17/12 

476. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–песок и чакал на 

Друштвото за трговија производство 

и услуги МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО 

Струмица на локалитетот „Крив Пат“ 

с. Куклиш, општина Струмица ..........  17/13 

477. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – кварц на Цемен-

тарница УСЈЕ АД Скопје на локали-

тетот „Цепенка“ с. Варвара, општина 

Сопиште и општина Студеничани ....  17/13 

478. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина–песок и чакал на 

Друштвото за градежништво, тргови-

ја и услуги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ 

ДООЕЛ Струмица на локалитетот 

“Започ“, општина Ново Село .............  17/14 

479. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – варовник на 

Друштвото за градежништво и трго-

вија ЖИКОЛ експорт-импорт Стру-

мица на локалитетот “Татарли Чука 

2“ општина Валандово  ......................  17/15 

480. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – варовник на 

Друштвото за производство, трговија, 

транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР 

ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Гор-

на Краста“ општина Сопиште  ...........  17/15 

481. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – варовник на 

Друштвото за производство и промет 

ШАН КОМ ФИКС ДООЕЛ увоз-из-

воз Гостивар на локалитетот „Горно 

Поле“ с. Горна Бањица  општина Гос-

тивар .....................................................  17/16 

482. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – варовник на 

Друштвото за градежништво, промет 

и услуги ПЕЛАГОНИЈА-ИНЖЕНЕ-

РИНГ ДОО Штип на локалитетот 

„Варена глава“ општина Штип ..........  17/17 

483. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – оникс и тра-

вертин на Друштвото за производ-

ство, трговија и услуги МЕРМЕР 

ИМПЕРИЈАЛ ДОО увоз-извоз При-

леп на локалитетот “Декова Дабица“, 

с.Бешиште  општина Прилеп. .............  17/17 

484. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – варовник на 

Друштвото за производство, градеж-

ништво и услуги ЕУРО ЈАНИ КОП 

увоз-извоз ДОО Македонски Брод на 

локалитетот “Огледалец“ општина 

Македонски Брод  ................................  17/18 

485. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – варовник на 

Друштвото за производство, градеж-

ништво и трговија „БАУШТЕЛЕ 

ГРУП“ ДООЕЛ с. Средно Средорече 

-Дебарца на локалитетот “Чифлиска 

Краста“ општина Дебарца ..................  17/18 

486. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – варовник на 

Друштвото за градежништво, из-

градба, одржување и услуги „АВ-

ТОГРАДБА“ ДООЕЛ експорт-им-

порт Гостивар на локалитетот 

“Краста“ с. Мирдита, општина Гости-

вар .........................................................  17/19 

487. Одлука за поништување на поста-

пката за доделување на концесии за 

детални геолошки истражувања на 

минерални суровини по Јавен повик 

за  доделување на концесии за детал-

ни геолошки истражувања на мине-

рални суровини  ...................................  17/20 



Страна 32           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2014 

488. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за ек-

сплоатација на минерална суровина-

руди на железо на локалитетот „Тај-

миште“, општина Кичево ...................  17/20 

489. Одлука за давање  на право на трајно 

користење на градежно земјиште на 

Општина Охрид ..................................  17/21 

490. Одлука за пренесување во сопстве-

ност на недвижни ствари на Општина 

Охрид ...................................................  17/21 

491. Одлука за поништување на поста-

пката за доделување на концесии за 

експлоатација на минерални сурови-

ни по јавен повик за доделување на 

концесии за експлоатација на мине-

рални суровини ...................................  17/21 

492. Одлука за продажба на недвижна 

ствар - објект во Стар Дојран - Штип-

ска вила ................................................  17/22 

493. Одлука за продажба на недвижна 

ствар - објект во Стар Дојран-Викенд 

куќа број 3............................................  17/23 

494. Одлука за продажба на недвижна 

ствар - објект во Стар Дојран-Викенд 

куќа број 1............................................  17/23 

495. Одлука за давање согласност на Од-

луката за одобрување дисконт на те-

ковните и идни сукцесивни обврски 

како и на долг од минати години на 

ЈКП на општините корисници на вода 

од РВ Студенчица ...............................  17/24 

496. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на привреме-

но одземени предмети на Министер-

ство за образование и наука ...............  17/24 

497. Одлука за престанок на користење 

на недвижна ствар на Јавното прет-

пријатие за железничка инфраструк-

тура Македонски железници ..............  17/25 

498. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на комецијален 

објект КО Мала Речица општина Те-

тово .......................................................  17/25 

499. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за гр.пл.1 за изградба на 

Г2-лесна индустрија во КО Голема 

Речица вон г.р., општина Тетово .......  17/25 

500. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште  за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на б3-големи 

угостителски единици со компати-

билни намени А3, Б5, В3, В4 и Д3 до 

40% во КО Тетово вон г.р. општина 

Тетово ..................................................  17/25 

501. Одлука за изменување на Одлуката 

за категоризација на државните па-

тишта ....................................................  17/26 

502. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место за изградба на резервоари 

(склад за нафтени деривати) КО 

Ижиште Општина Македонски Брод .  17/26 

503. Одлука за дополнување на Одлуката 

за услови и критериуми за распредел-

ба на станови изградени по „Проек-

тот за изградба на станови кои ќе се 

издаваат на лица со ниски приходи“ ..  17/26 

504. Одлука за одобрување на Годишниот 

финансиски план на Акционерското 

друштво во државна сопственост за 

вршење на дејноста давање на услуги 

во воздухопловната навигација за 

2014 година ..........................................  17/27 

505. Одлука за одземање на одобрение  за 

основање на приватна установа за де-

ца – детска градинка  „ Детска Акаде-

мија Поинт“ во Гостивар ....................  17/28 

506. Одлука за давање согласност на 

Програма за работа на Агенција за 

енергетика на Република Македонија 

за 2014 година ......................................  17/28 

507. Одлука за давање согласност на Го-

дишната инвестициона програма за 

2014 година на ЈП ХС “Злетовица“ 

Пробиштип ...........................................  17/28 

508. Одлука за престанок на користење 

на недвижни ствари  на Министер-

ството за труд и социјална политика .  17/28 

527. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на  патен коридор 8–автопат Деве 

Баир – Ќафасан–патна делница Киче-

во – Подвис општина Кичево……… 19/5 

528. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на патен коридор 8 автопат Деве 

Баир-Ќафасан патна делница Пре-

сека-Песочани……………………… 19/9 

529. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на патен коридор 8-автопат Деве 

Баир-Ќафасан – патна делница Требе-

ништа - Подмоље - Охрид општина 

Дебaрца и општина Охрид................. 19/12 
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530. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за  изработка на 

Проект  за инфраструктура за авто-

патско решение  за изградба на пат–

европски коридор бр .8  Деве Баир–

Ќафасан делница Песочани – Требе-

ништа……………………………......... 19/20 

531. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за патен 

коридор 8-автопат Деве Баир–Ќафа-

сан-патна делница Подвис-Пресека… 19/32 

532. Одлука за измена на Статутот на Ак-

ционерското друштво за промоција и 

продажба на земјоделски производи 

АГРИ ЛЕНД АД Скопје...................... 19/37 

533. Одлука за престанок и давање на ко-

ристење на дел од недвижни ства-

ри........................................................ 19/38 

534. Одлука за давање на согласност на 

Годишната инвестициона програма за 

2014 година на ЈПВ „Лисиче”- Велес. 19/38 

535. Одлука за давање согласност на Ста-

тутарната одлука за  изменување  и  

дополнување на Статутот на  јавното 

претпријатие “Стрежево”- Битола.... 19/39 

536. Одлука за изменување на Одлуката 

за основање на Јавното претпријатие 

“Стрежево“ – Битола…………......... 19/39 

537. 

 

Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – кварц на Друш-

твото за производство трговија тран-

спорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-

извоз Куманово на локалитетот 

“Пчиња“ с. Драгоманци, општина 

Старо Нагоричане……....................... 19/39 

538. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина– туларска глина на 

Акционерското друштво оранжерии 

с. Хамзали Босилово на локалитетот 

“Петрино -Болно“, општина Ресен… 19/40 

539. Одлука за престанок и давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Ма-

кедонија……………............................ 19/40 

540. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на магацини со 

пропратни објекти КО Тетово вон г.р. 

општина Тетово……………............... 19/41 

541. Одлука за продажба на деловен 

простор со кој стопанисува АД за из-

градба и стопанисување со станбен 

простор и со деловен простор од зна-

чење за Републиката – Скопје……… 19/41 

542. Одлука за престанок на користење 

на недвиж на стварна Министерство 

за одбрана…………………………… 19/42 

543. Одлука за  престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Сојузот на слепи на Република 

Македонија………………………….... 19/42 

544. Одлука за формирање на  Комисија 

за управување со отпад од пакување 19/43 

545. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење на движни ствари 

на Агенција за поддршка на претпри-

емништво…………………………….. 19/43 

546. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење на недвижна 

ствар на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ од Скопје…………............. 19/46 

547. Одлука за давање одобрение за осно-

вање на Приватна установа за деца- 

детска градинка „Детско царство“ во 

Скопје……………….......................... 19/46 

548. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 

Националната установа Музеј на сов-

ремената уметност – Скопје……...... 19/47 

549. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на цевковод и мала хидроелек-

трична централа со референтен број 2 

со пропратни објекти КО Страгово и 

КО Ваташа општина Кавадарци…… 19/47 

550. Одлука за давање на согласност за 
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ментација за изградба на бензинска 

пумпна станица со пратечки сод-

ржини КО Долно Косоврасти, општи-

на Дебар……………………................ 19/59 

559. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-
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ци општина Делчево........................... 19/59 
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Македонија…………………………. 19/60 
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данци и општина Дојран, на минерал-

на суровина – бакар, злато и сребро 
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ричане на Друштвото за експлоатаци-

ја преработка и производство САР-

ДИЧ МЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 19/60 
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трајна пренамена на земјоделско во 
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Тетово ...................................................  19/66 
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места .....................................................  45/11 

1346. Одлука за изменување на Одлуката 

за одобрување на средства за Маке-

донска банка за поддршка на развојот 

како финансиска поддршка за реали-

зација на проектот Самовработување 

и проектот Кредитирање на правни 

субјекти (микро и мали претприја-

тија) за отворање на нови работни 

места .....................................................  45/13 

1347. Одлука за изменување на Одлуката 

за одобрување на средства за Маке-

донска банка за поддршка на развојот 

како финансиска поддршка за реали-

зација на проектот Самовработување 

и проектот Кредитирање на правни 

субјекти (микро и мали претприја-

тија) за отворање на нови работни 

места .....................................................  45/14 
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1348. Одлука за изменување на Одлуката 

за одобрување на средства за Маке-
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1349. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на привреме-

но одземени предмети на Министер-

ство за здравство .................................  45/16 

1350. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на привреме-

но одземени предмети на Министер-

ство за внатрешни работи ..................  45/16 

1351. Одлука за определување нa добрата 

и услугите за кои даночен должник е 

даночниот обврзник кон кого е из-

вршен промет од страна нa друг да-

ночен обврзник ....................................  45/17 

1352. Одлука за престанување на важење-

то на Одлуката за  давање согласност 

на Решението за отстапување на 

привременo одземен предмет на Оп-

штина Богданци ..................................  45/20 

1353. Одлука за престанување на важење-

то на Одлуката за  давање согласност 

на Решението за отстапување на 

привременo одземен предмет  на Јав-

но обвинителство на Република Ма-

кедонија  ..............................................  45/20 

1354. Одлука за престанување на важење-

то на Одлуката за  давање согласност 

на Решението за отстапување на 

привременo одземен предмет  на Јав-

но обвинителство на Република Ма-

кедонија  ..............................................  45/20 

1355. Одлука за престанување на важење-

то на Одлуката за  давање согласност 

на Решението за отстапување на 

привременo одземен предмет на Ко-

мисија за односи со верските заедни-

ци и религиозни групи ........................  45/20 

1356. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна одлука на На-

ционална агенција за европски обра-

зовни програми и мобилност .............  45/21 

1357. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна одлука на Ми-

нистерството за внатрешни работи... 45/21 

1358. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна одлука на 

Агенцијата за храна и ветеринарство  45/21 

1359. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна одлука на Оп-

штина Липково ....................................  45/21 

1360. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на привреме-

но одземен предмет на ЈЗУ Специјал-

на болница за белодробни заболува-

ња и туберкулоза „Јасеново“ Велес ...  45/22 

1361. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на привреме-

но одземен предмет на Службата за 

општи и заеднички работи на Влада-

та на Република Македонија ...............  45/22 

1362. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на привреме-

но одземен предмет во прекршочна 

постапка на Министерството за 

правда-Управата за извршување на 

санкции .................................................  45/22 

1363. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на привреме-

но одземен предмет во прекршочна 

постапка на Министерство за правда 

- Управата за извршување на санкции 45/22 

1364. Одлука за изменување на Одлуката 

за престанок и за давање на трајно 

користење на движни ствари-мотор-

ни возила на Инспекцискиот совет ....  45/23 

1365. Одлука за престанување на важење-

то на Одлуката за  давање согласност 

на решението за отстапување на 

привременo одземен предмет на ЈЗУ 

Здравствен дом Битола...................... 45/23 

1661. Одлука за давање согласност на Го-

дишната инвестициона програма  за 

2014 година на ЈП „Македонски 

шуми“ п.о. –Скопје ..............................  51/6 

1662. Одлука за престанок и за давање нa 

трајно користење на недвижна ствар 

на Фондот на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија .....  51/6 

1663. Одлука за давање на согласност на 

Одлуката за утврдување на цените на 

главни шумски производи на ЈП „Ма-

кедонски шуми“ п.о. Скопје-за извоз  51/6 

1664. Одлука за влегување и престојување 

на странски вооружени сили на тери-

торијата на Република Македонија 

заради изведување на вежбовната ак-

тивност „Македонски блесок – 10“ ....  51/7 

1665. Одлука за запишување право нa соп-

ственост нa недвижни ствари  во ко-

рист нa Република Македонија вo јав-

ната книга за запишување на правата 

нa  недвижностите ...............................  51/7 

1666. Одлука за денот и моментот на вове-

дувањето и денот и моментот на зав-

ршувањето на летното сметање на 

времето во 2014 година .......................  51/8 

1681. Одлука за давање согласност нa Из-

вештајот за работа на Агенцијата за 

енергетика нa Република Македонија 

за 2013 година ......................................  52/2 
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1710. Одлука за давање согласност на Kон-

курсот за запишување студенти на 

втор циклус студии на студиската 

програма по конференциско толкува-

ње на Филолошкиот факултет „Блаже 

Конески“ во Скопје при Универзите-

тот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 

во учебната 2014/2015 година ............  55/2 

1711. Одлука за утврдување на геодетски 

работи за посебни намени од значење 

за Република Македонија ...................  55/2 

1712. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Ма-

кедонија ...............................................  55/2 

1713. Одлука за утврдување на геодетски 
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1714. Одлука за давање согласност на од-

луката за употреба нa вишокот нa 

средства остварени co работењето нa 

Јавното претпријатие Македонска Ра-

диодифузија - Скопје по Годишната 

сметка за 2012 година .........................  55/4 

1732. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 

Инспекциски совет .............................  56/6 

1760. Одлука за давање согласност на Пра-

вилникот за посебни барања за без-

бедност на активни и интелигентни 

материјали и производи што доаѓаат 

во контакт со храната .........................  57/2 

1761. Одлука за давање согласност на Пра-

вилникот за посебните барања за без-

бедност на храната третирана со јо-

низирачко зрачење ..............................  57/2 

1762. Одлука за тежината на златото во 

форма на прачки или плочки прифа-

тена на пазарите на благородни мета-

ли и видовите на златни монети кои 

претставуваат инвестициско злато  ...  57/2 

1763. Одлука за давање согласност на Пра-

вилникот за ограничување на употре-

бата на определени епокси деривати 

кај производи и материјали што доа-

ѓаат во контакт со храната .................  57/20 

1780. Одлука за давање согласност за дава-

ње под долготраен закуп на градежно 

земјиште сопственост на Република 

Македонија по пат на непосредна 

спогодба на  Друштвото за производ-

ство и промет со електрична енергија 

,,Хидро Бошава” ДОО Кавадарци .....  58/3 

1781. Одлука за давање согласност за дава-

ње под долготраен закуп на градежно 

земјиште сопственост на Република 

Македонија по пат на непосредна 

спогодба на Друштвото за производ-

ство и промет со електрична енергија 

,,Хидро Бошава” ДОО Кавадарци .....  58/4 

1782. Одлука за давање согласност за дава-

ње под долготраен закуп на градежно 

земјиште сопственост на Република 

Македонија по пат на непосредна 

спогодба на Друштвото за производ-

ство и промет со електрична енергија 

„Хидро Бошава“ ДОО Кавадарци ......  58/4 

1783. Одлука за утврдување на максимал-

ниот износ на ново задолжување пре-

ку издавање на државни хартии од 

вредност во 2014 година .....................  58/5 

1784. Одлука за потврдување на Годишна-

та пресметка за 2013 година на 

Агенцијата за поттикнување на раз-

војот на земјоделството .......................  58/5 

1785. Одлука за давање согласност на ста-

тутарна Одлука за дополнување на 

Статутот на Јавната научна установа 

Институт за фолклор „Марко Цепен-

ков“ - Скопје ........................................  58/6 

1786. Одлука за едностран раскин на Дого-

ворот за  концесија за детални гео-

лошки истражувања на минерална су-

ровина – варовник на ЈП „Македони-

ја пат” Скопје на локалитетот „Бел 

Камен” с.Стенковец, општина Чучер 

Сандево .................................................  58/6 

1787. Одлука за давање на согласност на 

Тарифникот за висината на надомес-

токот за користење и увид во подато-

ците од Геолошкиот информативен 

систем, како и за користење на резул-

татите од геолошките истражувања ...  58/6 

1788. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движнa ствар на 

Јавната здравствена установа Уни-

верзитетска клиника за инфективни 

болести и фебрилни состојби - 

СКОПЈЕ ................................................  58/6 

1789. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движнa ствар на 

Јавната здравствена установа Општа 

болница - Гостивар ..............................  58/7 

1790. Одлука за одбивање на иницијатива-

та за започнување на постапката за 

вршење на детални геолошки истра-

жувања  .................................................  58/7 

1791. Одлука за одбивање на иницијатива-

та за започнување на постапката за 

вршење на детални геолошки истра-

жувања  .................................................  58/7 

1792. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Ма-
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1794. Одлука за престанување на важење-

то на Одлуката за престанок и за да-

вање на трајно користење на движна 

ствар на Националната установа Те-

товски театар - Тетово ........................  58/9 
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работи на Владата на Република Ма-
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1796. Одлука за формирање на Национа-

лен координативен центар за сузби-
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минал ....................................................  58/9 
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на Одлуката за престанок  и за дава-
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ствари на ЈЗУ Институт за медицина 

на трудот на Република Македонија .  58/11 

1800. Одлука за едностран раскин на Дого-

ворот за концесија за експлоатација 

на минералната суровина – травертин 

на локалитетот “Равче” општина Са-

рај, Скопје ............................................  58/11 

1801. Одлука за запишување на правото на 

сопственост на недвижни ствари - об-

јекти во корист на Република Маке-

донија во Јавната книга за запишува-

ње на правата на недвижностите .......  58/11 

1893. Исправка........................................... 61/10 

1817. Одлука за отстапување на нафтени 

деривати од задолжителните резерви 

на нафта и нафтени деривати на Ма-

кедонски Железници Транспорт АД - 

Скопје ...................................................  60/4 

1818. Одлука за отстапување на нафтени 

деривати од задолжителните резерви 

на нафта и нафтени деривати на Ма-

кедонски Железници Транспорт АД-

Скопје ...................................................  60/4 

1819. Одлука за основање нa Технолошко 

индустриска развојна зона „Радовиш" 60/5 

1820. Одлука за утврдување на геодетски 

работи за посебни намени од значење 

за Република Македонија ...................  60/5 

1821. Одлука за утврдување на геодетски 

работи за посебни намени од значење 

за Република Македонија ...................  60/5 

1822. Одлука за утврдување на геодетски 

работи за посебни намени од значење 

за Република Македонија ...................  60/6 

1823. Одлука за давање согласност на Го-

дишниот извештај за работа на Наци-

оналната агенција за нуклеарни тех-

нологии на Република Македонија за 

2013 година ..........................................  60/6 

1824. Одлука за давање согласност на Го-

дишната финансиска сметка на Наци-

оналната агенција за нуклеарни тех-

нологии на Република Македонија за 

2013 година ..........................................  60/6 

1825. Одлука за давање согласност на Го-

дишната програма за работа на Наци-

оналната агенција за нуклеарни тех-

нологии на Република Македонија за 

2014 година ..........................................  60/6 

1826. Одлука за давање согласност на Го-

дишниот финансиски план на Нацио-

налната агенција за нуклеарни техно-

логии на Република Македонија за 

2014 година ..........................................  60/7 

1827. Одлука за давање согласност на Го-

дишната сметка и Извештајот за ра-

ботењето на ЈП за водоснабдување 

"Студенчица" Кичево за 2013 година  60/7 

1828. Одлука за  престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на ЈЗУ Универзитетски стоматолош-

ки центар „Св.Пантелејмон“-Скопје ..  60/7 

1829. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Комисијата за заштита на правото 

за слободен пристап до информации-

те од јавен карактер .............................  60/7 

1830. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Комисијата за заштита на правото 

за слободен пристап до информации-

те од јавен карактер .............................  60/26 

1831. Одлука за запишување на право на 

сопственост на недвижнa ствар во ко-

рист на Република Македонија во 

Јавната книга за запишување на пра-

вата на недвижностите ........................  60/27 

1832. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 
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горива како наменски дотации на оп-

штините за 2014 година ......................  103/4 

2941. Одлука за ослободување од плаќање 

радиодифузна такса ............................  103/5 

2942. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-

вина – варовник на Трговското  

друштво за градежништво, трговија, 

сообраќај и услуги „ЗАГРАЧАНИ 

КОМЕРЦ“ увоз- извоз Заграчани ДО-

ОЕЛ Струга  на локалитетот „Бабуш“ 

с. Заграчани, општина Струга ............  103/5 

2943. Одлука за изменување на Одлуката 

за престанок на користење и за дава-

ње на користење на недвижни ствари  103/6 

2944. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на недвижни ства-

ри на Државниот просветен инспе-

кторат ....................................................  103/6 

2945. Одлука за започнување на постапка 

за доделување на концесии за детал-

ни геолошки истражувања на мине-

рални суровини ....................................  103/6 

2946. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за 

експлоатација на минерална сурови-

на–собирен кварц на Друштвото за 

производство, трговија, транспорт и 

услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово на локалитетот „Ветуница-

Ранковце“, општина Ранковце ............  103/7 

2947. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за 

експлоатација на минерална сурови-

на–минерална вода на Друштвото за 

производство, трговија и услуги АК-

ВА КОКИНО ДООЕЛ с.Драгоманце 

Старо Нагоричане на локалитетот 

„Гладница“ с.Драгоманце општина 

Старо Нагоричане ................................  103/8 

2948. Одлука за поништување на постап-

ката за доделување на концесии за 

експлоатација на минерални сурови-

ни по Јавен повик за доделување на 

концесии за експлоатација на мине-

рални суровини  ...................................  103/8 

2949. Одлука за давање на согласност со 

подавка преку нотар да се понуди 

градежно земјиште на кое Република 

Македонија е сосопственик на повеќе 

од 70% од вкупната површина на гра-

дежната парцела на другите сосопс-

твеници на катастарските парцели од 

кои е формирана градежната парцела  103/9 

2950. Одлука за давање на согласност со 

подавка преку нотар да се понуди 

градежно земјиште на кое Република 

Македонија е сосопственик на повеќе 

од 70% од вкупната површина на гра-

дежната парцела на другите сосопс-

твеници на катастарските парцели од 

кои е формирана градежната парцела 103/9 

2951. Одлука за давање на согласност со 

подавка преку нотар да се понуди 

градежно земјиште на кое Република 

Македонија е сосопственик на повеќе 

од 70% од вкупната површина на гра-

дежната парцела на другите сосопс-

твеници на катастарските парцели од 

кои е формирана градежната парцела  103/10 
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2952. Одлука за давање на согласност со 

подавка преку нотар да се понуди 

градежно земјиште на кое Република 

Македонија е сосопственик на повеќе 

од 70% од вкупната површина на гра-

дежната парцела на другите сосопс-

твеници на катастарските парцели од 

кои е формирана градежната парцела  103/10 

2953. Одлука за давање на согласност со 

подавка преку нотар да се понуди 

градежно земјиште на кое Република 

Македонија е сосопственик на повеќе 

од 70% од вкупната површина на гра-

дежната парцела на другите сосопс-

твеници на катастарските парцели од 

кои е формирана градежната парцела  103/10 

2954. Одлука за давање на согласност со 

подавка преку нотар да се понуди 

градежно земјиште на кое Република 

Македонија е сосопственик на повеќе 

од 70% од вкупната површина на гра-

дежната парцела на другите сосопс-

твеници на катастарските парцели од 

кои е формирана градежната парцела  103/11 

2955. Одлука за давање на согласност со 

подавка преку нотар да се понуди 

градежно земјиште на кое Република 

Македонија е сосопственик на повеќе 

од 70% од вкупната површина на гра-

дежната парцела на другите сосопс-

твеници на катастарските парцели од 

кои е формирана градежната парцела  103/11 

2956. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Ма-

кедонија ...............................................  103/12 

2957. Одлука за давање согласност на Го-

дишниот извештај за работа на Сове-

тот за унапредување и надзор на ре-

визијата за 2013 година ......................  103/12 

2958. Одлука за престанок и давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Државниот пазарен инспекторат..   103/13 

2959. Одлука за давање согласност за дава-

ње под долготраен закуп на градежно 

земјиште сопственост на Република 

Македонија по пат на непосредна 

спогодба на Друштвото за производс-

тво, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ........  103/30 

2960. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за продажба на деловен 

простор со кој стопанисува Акцио-

нерското друштво за изградба и сто-

панисување со станбен простор и со 

деловен простор од значење за Ре-

публиката - Скопје ..............................  103/30 

2961. Одлука за отстапување на нафтени 

деривати од задолжителните резерви 

на нафтени деривати на Македонски 

железници Транспорт АД-Скопје ......  103/30 

2962. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење на движна ствар 

на Министерството за внатрешни ра-

боти .......................................................  103/31 

2963. Одлука за давање согласност на Го-

дишната сметка на ЈП за железничка 

инфраструктура „Македонски желез-

ници“ – Скопје за период 1.1.2013 – 

31.12.2013 година ................................  103/31 

2964. Одлука за давање согласност на Го-

дишниот извештај за работењето на 

ЈП за железничка инфраструктура 

„Македонски железници“ – Скопје за 

2013 година ..........................................  103/31 

2965. Одлука за давање согласност на Про-

грамата за изменување на Програма-

та за работа и Финансискиот план на 

Агенцијата за странски инвестиции и 

промоција на извозот на Република 

Македонија за 2014 година .................  103/31 

2966. Одлука за изменување на Одлуката 

за висината и начинот  на наплата на 

надоместокот за употреба на пат (па-

тарина) ..................................................  103/32 

2967. Одлука за изменување на Одлуката 

за висината и начинот  на плаќање на 

надоместокот за употреба на јавните 

патишта за моторните и приклучните 

возила (патна такса) ............................  103/34 

3024. Одлука за определување на Ден на 

жалост................................................. 105/2 

3025. Одлука за престанок и за  давање на 

трајно користење на недвижни ства-

ри на Министерството за здравство.... 105/2 

3026. Одлука за ослободување од плаќање 

радиодифузна такса........................... 105/2 

3027. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-

вина–песок и чакал на Производното 

трговско друштво „ГОЛЕЦ ТРАНС“ 

експорт-импорт ДООЕЛ с. Желино, 

Желино на локалитетот „Папради 

Волковија“, општина Брвеница......... 105/3 

3028. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на недвижни ства-

ри на Јавната установа Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа на 

град Скопје......................................... 105/3 

3030. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-

вина – дијабаз на Друштвото за 

транспорт, трговија, производство и 

услуги КИПО увоз-извоз ДООЕЛ 

Струмица на локалитетот „Гавран“, 

општина Струмица ..............................  106/3 

3031. Одлука за давање право на трајно ко-

ристење на градежно земјиште во 

сопственост на Република Македони-

ја на Акционерското друштво за из-

градба и стопанисување со станбен 

простор и со деловен простор од зна-

чење за Републиката - Скопје............ 106/3 
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3032. Одлука за одобрување на работење-

то на Одборот на директори на Акци-

онерското друштво за изградба и сто-

панисување со станбен простор и со 

деловен простор од значење за Ре-

публиката-Скопје, во врска со доне-

сувањето на одлуката за давање сог-

ласност за засновање заложно право.  106/3 

3033. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на недвижни ства-

ри  на општина Новаци..................... 106/4 

3034. Одлука за престанок и давање на 

трајно користење недвижна ствар на 

Центарот за управување со кризи ......  106/4 

3035. Одлука за давање согласност на Го-

дишниот извештај за работењето во 

2013 година на ЈП Службен весник на 

Република Македонија .......................  106/4 

3036. Одлука за давање согласност на Го-

дишната сметка за 2013 година на ЈП 

Службен весник на Република Маке-

донија ...................................................  106/4 

3037. Одлука за одобрување на Годишната 

сметка, финансиските извештаи н Го-

дишниот извештај за работењето на 

АД ТЕЦ Неготино, во државна сопс-

твеност, за 2013 година ......................  106/5 

3038. Одлука за пренесување во сопстве-

ност на недвижни ствари на Општина 

Битола ..................................................  106/5 

3039. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесиja за 

експлоатација на минерална суровина 

травертин на Друштво за производс-

тво, трговија и услуги СУБЛАЈМ 

СТОН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп на 

локалитет „Матка“ општина Сарај.... 106/5 

3040. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за 

експлоатација на техногени минерал-

ни суровини на Друштвото за  трго-

вија и услуги  КАЛТУН МАДДЕН-

ЏИЛИК ДОО Скопје  на локалитетот 

„Лојане“, Општина Липково ..............  106/6 

3041. Одлука за поништување на постап-

ката за доделување на концесиja за 

експлоатација на техногени минерал-

ни суровини по Јавен повик за  доде-

лување на концесии за експлоатација 

на техногени минерални суровини ....  106/7 

3042. Одлука за давање на согласност за 

склучување на договор под долготра-

ен закуп на градежно земјиште сопс-

твеност на Република Македонија по 

пат на непосредна спогодба на Друш-

твото за производство на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт 

импорт Скопје .....................................  106/7 

3043. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на привреме-

но одземени предмети во прекршочна 

постапка на Министерството за прав-

да-Управа за извршување санкции..... 106/7 

3044. Одлука за предавање на недвижност- 

градежно земјиште во владение на 

Јавното претпријатие за државни па-

тишта  ...................................................  106/7 

3045. Одлука за предавање на недвижност- 

градежно земјиште во владение на 

Јавното претпријатие за железничка 

инфраструктура Македонски желез-

ници ......................................................  106/17 

3046. Одлука за изменување на Одлуката 

за бројот на студенти за запишување 

во прва година-прв циклус на студии 

на јавните високообразовни установи 

на Универзитетот „Св. Кирил и Ме-

тодиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ во Битола, Др-

жавниот универзитет во Тетово, Уни-

верзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и 

Универзитетот за информатички нау-

ки и технологии „Св. Апостол Павле“ 

во Охрид во учебната 2014/2015 го-

дина......................................................... 106/18 

3047. Одлука за давање на право на трајно 

користење на градежно земјиште 

сопственост на Република Македони-

ја на Град Скопје............................... 106/24 

3048. Одлука за давање на право на трајно 

користење на градежно земјиште 

сопственост на Република Македони-

ја на Град Скопје..................................  106/24 

3136. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за престанок и за давање на 

времено користење на недвижна 

ствар на Општина Берово ...................  108/3 

3137. Одлука за давање согласност на Ста-

тутарната одлука за изменување на 

Статутот нa Јавното претпријатие за 

стопанисување co државни шуми 

„Македонски шуми“ п.о. - Скопје ......  108/3 

3138. Одлука за дополнување на Статутот 

на Македонски железници транспорт 

АД Скопје .............................................  108/4 

3139. Одлука за укинување на увозната да-

вачка - царинската стапка за Палади-

ум нитрат ..............................................  108/4 

3140. Одлука за продажба на деловен 

простор со кој стопанисува Акцио-

нерското друштво за изградба и сто-

панисување со станбен простор и со 

деловен простор од значење за Ре-

публиката - Скопје ...............................  108/4 

3570. Исправка............................................ 115/49 

3141. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Државниот просветен инспекторат 108/5 

3142. Одлука за давање право на трајно ко-

ристење на градежно земјиште соп-

ственост на Република Македонија на 

Општина Македонска Каменица ........  108/5 

3143. Одлука за престанок  на трајно ко-

ристење на недвижна ствар ................  108/5 
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3144. Одлука за давање на согласност на 

Годишната сметка и Извештајот за 

работењето на ЈП ХС „Злетовица“ 

Пробиштип за 2013 година ................  108/5 

3145. Одлука за давање согласност на Од-

луката за распределба на добивката 

искажана во Годишната сметка за 

2013 година на ЈП ХС „Злетовица“ 

Пробиштип ..........................................  108/6 

3146. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на 

Националната установа Музеј на ма-

кедонската борба за државност и са-

мостојност Музеј на внатрешната ма-

кедонска револуционерна организа-

ција и музеј на жртвите на комунис-

тичкиот режим од Скопје ...................  108/6 

3147. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на трајно од-

земен предмет во управна постапка 

на општина Арачиново .......................  108/6 

3148. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на трајно од-

земен предмет во управна постапка 

на Министерство за економија – 

Државен пазарен инспекторат  ..........  108/6 

3149. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на трајно од-

земен предмет во управна постапка 

на општина Охрид ..............................  108/7 

3150. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на трајно од-

земен предмет во управна постапка 

на општина Новаци .............................  108/7 

3151. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна пресуда на 

Државна комисија за одлучување во 

управна постапка и постапка од рабо-

тен однос во втор степен ....................  108/7 

3152. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна пресуда на 

Казнено поправна установа Затвор 

Куманово .............................................  108/7 

3153. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна пресуда на 

Националната установа – Археолош-

ки музеј на Македонија - Скопје .......  108/7 

3154. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна пресуда на 

Министерство за економија – Држа-

вен пазарен инспекторат ....................  108/8 

3155. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна пресуда на 

општина Шуто Оризари  ....................  108/8 

3156. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна пресуда на 

општина Сарај .....................................  108/8 

3157. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување концесија на рибите 

за организирање рекреативен рибо-

лов на рекреативната зона „акумула-

ција Црничани – Езеро” ......................  108/8 

3158. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување концесија на рибите 

за организирање рекреативен рибо-

лов на рекреативната зона „акумула-

ција Глобочица” ...................................  108/9 

3159. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување концесија на рибите 

за организирање рекреативен рибо-

лов на риболовниот ревир „Крива ре-

ка 1” ......................................................  108/9 

3160. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување концесија на рибите 

за организирање рекреативен рибо-

лов на рекреативната зона на Прес-

панско Езеро ........................................  108/9 

3161. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување концесија на рибите 

за организирање рекреативен рибо-

лов на риболовен ревир Река Радика .  108/10 

3162. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување концесија на рибите 

за организирање рекреативен рибо-

лов на риболовниот ревир „слив на 

Преспанско Езеро” ..............................  108/10 

3163. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување концесија на рибите 

за организирање рекреативен рибо-

лов на риболовниот ревир „Треска 2”  108/11 

3164. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување концесија на рибите 

за организирање рекреативен рибо-

лов на риболовниот ревир „Вардар 3” 108/11 

3165. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување концесија на рибите 

за организирање рекреативен рибо-

лов на рекреативната зона „акумула-

ција Водоча” .........................................  108/11 

3166. Одлука за поништување на поста-

пката за доделување на концесии на 

риби за организирање на рекреативен 

риболов на рекреативни зони и рибо-

ловни ревири ........................................  108/12 

3167. Одлука за поништување на поста-

пката за доделување на концесии на 

риби за организирање на рекреативен 

риболов на рекреативни зони и рибо-

ловни ревири ........................................  108/12 

3168. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на недвижни ства-

ри на Министерство за култура - Уп-

рава за заштита на културното нас-

ледство ..................................................  108/13 

3183. Одлука за пренесување на недвижен 

имот на Акционерското друштво за 

изградба и стопанисување со станбен 

простор и со деловен простор од зна-

чење за Републиката - Скопје .............  109/5 
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3229. Одлука за изземање од стопанисува-

ње на недвижни ствари на Акционер-

ското друштво за изградба и стопани-

сување со станбен простор и со дело-

вен простор од значење за Републи-

ката – Скопје .......................................  110/7 

3306. Одлука за пренесување во сопстве-

ност на недвижни ствари на општина 

Дојран ..................................................  111/7 

3307. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-

вина – песок и чакал на Друштвото за 

производство, трговија и услуги ИС-

КОП ШПЕД ДООЕЛ Скопје  на лока-

литетот “Идризово“, општина Гази 

Баба ......................................................  111/8 

3308. Одлука за спојување на концесијата 

за експлоатација на минерална суро-

вина – варовник на локалитетот “Со-

пот“ с.Сопот, општина Куманово, со 

концесијата за експлоатација на ми-

нерална суровина - варовник на лока-

литетот во атарот на с.Сопот, општи-

на Куманово на Друштвото за произ-

водство, обработка на камен, трговија 

и услуги СОПОТ ДОО експорт-им-

порт Скопје ..........................................  111/8 

3309. Одлука за давање право на трајно ко-

ристење на недвижен имот, запишан 

во Имотен лист бр. 8031 КО Берово 

на Акционерското друштво за изград-

ба и стопанисување со станбен прос-

тор и со деловен простор од значење 

за Републиката - Скопје ......................  111/9 

3310. Одлука за Тринаесеттата емисија на 

обврзници за денационализација .......  111/9 

3311. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување концесија на рибите 

за вршење стопански риболов на ри-

боловната зона од регулациониот об-

јект ХЕЦ Глобочица кај црквата 

„Света Петка“ до местото викано 

Дивлјак - Струга во објектот Далјан - 

Струга ..................................................  111/10 

3312. Одлука за давање на одобрение за 

основање на приватна установа за со-

цијална заштита на стари лица ..........  111/10 

3313. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

проект за инфраструктура за изградба 

на цевковод за поврзување на водос-

набдителен систем Бучин со регио-

налниот водоснабдителен систем 

Студенчица, Општина Крушево ........  111/10 

3314. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за рекон-

струкција и рехабилитација на делови 

од регионален пат Р2133 делница Ма-

тејче – Липково ...................................  111/11 

3315. Одлука за  давање  согласност  за  

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објект со на-

мена А4-времено сместување КО 

Мислешево-вон. г.р. Општина Струга 111/11 

3316. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место за изградба на Г2-лесна и неза-

гадувачка индустрија КО Рожден оп-

штина Кавадарци  ................................  111/11 

3317. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објект со на-

мена за основно образование со прид-

ружни содржини (типска спортска 

сала) КО Ропотово општина Долнени 111/12 

3318. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на базна стани-

ца за мобилна телефонија ПЛП 4098 

Норово КO Норово општина Кру-

шево ......................................................  111/12 

3319. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објект со 

класа на намена Г-производство,  

дистрибуција и сервиси, Г2-лесна ин-

дустрија, Г3-сервиси, Г4-стоваришта 

КО Студеничани вонград, општина 

Студеничани ........................................  111/12 

3320. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место за изградба на бензинска пумпа 

со придружни објекти КО Матејче 

вон г.р. општина Липково ...................  111/13 

3321. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на Г2-лесна и 

незагадувачка индустрија-кланица со 

мини фарма КО Добрејци-вон г.р., 

општина Струмица ..............................  111/13 

3322. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на фекална канализација од пре-

чистени отпадни води и атмосферска 

канализација за ТИРЗ Кичево, Ки-

чево-опфат 1  ........................................  111/13 
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3323. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на објект со на-
мена А4–мотел КО Калдирец општи-
на Студеничани ...................................  111/14 

3324. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на oбјекти со 
намена Б3 – големи угостителски 
единици КО Нижеполе Општина Би-

тола .......................................................  111/14 

3325. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на старски дом 
во КО Д. Водно Општина Карпош ....  111/14 

3326. Одлука за давање согласност за трај-
на пренамена на земјоделско во гра-
дежно земјиште за изработка на Ло-
кална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на објект со на-
мена Г2-лесна индустрија КО Пршо-
вце-вон г.р. Општина Теарце .............  111/15 

3327. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на хотелски 

комплекс со пропратни содржини КО 

Пехчево  општина Пехчево  ...............  111/15 

3328. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на ладилник и 

винарска визба КО Неготино општи-

на Неготино .........................................  111/15 

3329. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објекти со 

намена Г3-сервиси и Г4-стоваришта 

КО Крклино, општина Битола ...........  111/15 

3330. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на стопански 

комплекс КО Дреново, општина Ка-

вадарци.................................................  111/16 

3331. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Урбанистички план вон населено 
место за изградба на Г2-лесна и неза-
гадувачка индустрија, Г3-сервиси и 
Г4-стоваришта КО Робово, општина 
Босилово ..............................................  111/16 

3332. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на рибник за 

одгледување на речна калифорниска 

пастрмка КО Маловиште, општина 

Битола ...................................................  111/16 

3333. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена  на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на стаја за ко-

њи во КО Нерези, општина Карпош.. 111/16 

3334. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на комерција-

лен комплекс КО Струга општина 

Струга ...................................................  111/17 

3335. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за линиска 

инфраструктурна градба за изградба 

на мала хидроцентрала со реф.бр.30 

со пропратни објекти и електродис-

трибутивен вод на водотек на реката 

Дупница КО Лешница општина Ки-

чево .......................................................  111/18 

3336. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план за село Боговиње 

КО Боговиње и КО Боговиње вон г.р. 

општина Боговиње ..............................  111/18 

3337. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за линиска 

инфраструктурна градба за изградба 

на мала хидроелектрична централа со 

реф.бр.29 со пропратни објекти на ре-

ка Речанска КО Речани Зајаско оп-

штина Кичево .......................................  111/21 

3338. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

гардежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објект со на-

мена Г2 - лесна и незагадаувачка ин-

дустрија КО Идризово општина Гази 

Баба .......................................................  111/21 

3339. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

државна урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на мотел со 

придружни содржини КО Јурумлери 

вон г.р. Општина Гази Баба ................  111/21 
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3340. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Ур-

банистички план вон населено место 

за изградба на објекти за мало сто-

панство, КО Горобинци, Општина 

Свети Николе ......................................  111/21 

3341. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објекти со 

намена Г3-сервиси и Г4-стоваришта 

КО Крклино, Општина Битола ..........  111/22 

3342. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на Г2, Г3 и Г4 - 

лесна и незагадувачка индустрија, 

сервиси и стоваришта КО Куклиш - 

вон г.р., Општина Струмица ..............  111/22 

3366. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-

вина – варовник на Друштвото за гра-

дежништво, трговија и услуги “ГА-

МА ГРАДБА“ ДООЕЛ Скопје  на ло-

калитетот “Крст - Осинчани“, општи-

на Студеничани ...................................  112/71 

3367. Одлука за престанок и давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Државниот инспекторат за градеж-

ништво и урбанизам ...........................  112/71 

3368. Одлука за престанок и давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Државниот инспекторат за тран-

спорт .....................................................  112/78 

3369. Одлука за престанок и давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Државниот комунален инспекто-

рат .........................................................  112/90 

3370. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за продажба на недвижна 

ствар .....................................................  112/95 

3366. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-

вина – варовник на Друштвото за гра-

дежништво, трговија и услуги “ГА-

МА ГРАДБА“ ДООЕЛ Скопје  на ло-

калитетот “Крст - Осинчани“, општи-

на Студеничани ...................................  112/95 

3371. Одлука за престанок на користење 

на недвижна ствар на Министерство-

то за одбрана .......................................  112/95 

3372. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште  за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место за изградба на хотелски ком-

плекс и верски институции КО Хам-

зали општина Босилово ......................  112/95 

3373. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објекти со 

намена Г2, Г3 и Г4-индустрија КО 

Визбегово општина Бутел ...................  112/95 

3374. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објект со на-

мена Г4-магацин за земјоделски про-

изводи КО Маркова Сушица општи-

на Студеничани  ...................................  112/96 

3375. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Детален урбанистички план за дел од 

град Пехчево на месност Чуката КО 

Пехчево општина Пехчево..................  112/96 

3376. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на 

Државна урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на стопански 

објект (фабрика за експлозив) КО То-

полница, општина Радовиш ................  112/99 

3377. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Ур-

банистички план вон населено место 

за изградба на Г2-лесна индустрија, 

Г3-сервиси и Г4-стоваришта, КО 

Аџиевци, Општина Маврово и Рос-

туша ......................................................  112/99 

3378. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Ур-

банистички план вон населено место 

за изградба на викенд населба, угос-

тителство, спорт и рекреација - урбан 

блок 2, КО Паклиште, Општина Ран-

ковце .....................................................  112/100 

3379. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за линиска 

инфраструктурна градба за изградба 

на МХЕЦ на Речица со идентифика-

ционен број 378 на реката Речица 

слив на Црн Дрим општина Охрид ....  112/100 

3380. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место за изградба на стопански ком-

плекс со намена Г2-лесна и незагаду-

вачка индустрија, Г3-сервиси-мало 

стопанство, Г4-стоваришта-магацини 

и Е-трафостаници КО Врбјани оп-

штина Кривогаштани ..........................  112/101 
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3381. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на сепарација 

за дробење на минерални суровини 

со пропратни содржини КО Д Белица 

општина Струга  ..................................  112/101 

3382. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на мала хидроелектрична централа 

на водотекот на Вејачка река со рефе-

рентен бр.93 со пропратни објекти 

КО Вејце општина Тетово ..................  112/102 

3383. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место за изградба на стопанска зона 

со намена Г-2 лесна и незагадувачка 

индустрија, г-3 сервиси и г-4 стова-

ришта и магацини во КО Желино и 

КО Желино вон гр. општина Желино  112/102 

3384. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на мала хидро-

централа со реф. бр.408 со пропратни 

објекти на водотекот на р.Коселска  

КО Свиништа општина Охрид ..........  112/109 

3385. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план за дел од с. Се-

кирник блок 14-изменување и допол-

нување со намена за изградба на Г-

производство, дистрибуција и серви-

си КO Секирник општина Босилово .  112/109 

3386. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место за изградба на А4-времено 

сместување КО Д Седларце, општина 

Брвеница ..............................................  112/109 

3397. Одлука за одобрување на Годишната 

сметка на Акционерското друштво за 

вршење на енергетски дејности МА-

КЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУР-

СИ Скопје во државна сопственост за 

2013 година ..........................................  113/28 

3398. Одлука за одобрување на финансис-

ките извештаи на Акционерското 

друштво за вршење на енергетски 

дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТ-

СКИ РЕСУРСИ Скопје во државна 

сопственост за 2013 година ................  113/29 

3399. Одлука за одобрување на Годишниот 

извештај за работата на Акционер-

ското друштво за вршење на енергет-

ски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕР-

ГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во држав-

на сопственост за 2013 година............  113/29 

3400. Одлука за одобрување на работата и 

на водењето на работењето со Акцио-

нерското друштво за вршење на енер-

гетски дејности МАКЕДОНСКИ 

ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во 

државна сопственост на член на Од-

борот на директори за 2013 година ....  113/29 

3401. Одлука за одобрување на работата и 

на водењето на работењето со Акцио-

нерското друштво за вршење на енер-

гетски дејности МАКЕДОНСКИ 

ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во 

државна сопственост на член на Од-

борот на директори за 2013 година ....  113/29 

3402. Одлука за одобрување на работата и 

на водењето на работењето со Акцио-

нерското друштво за вршење на енер-

гетски дејности МАКЕДОНСКИ 

ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во 

државна сопственост на член на Од-

борот на директори за 2013 година ....  113/30 

3403. Одлука за избор на овластен ревизор 

за ревизија на Годишната сметка и на 

финансиските извештаи на Акцио-

нерското друштво за вршење на енер-

гетски дејности МАКЕДОНСКИ 

ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во 

државна сопственост за 2014 година .  113/30 

3404. Одлука за давање согласност на Kон-

курсите за запишување на студии од 

втор циклус на јавните високообра-

зовни установи на Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Универзитетот „Св. Климент Охрид-

ски“ во Битола, Државниот универзи-

тет во Тетово, Универзитетот „Гоце 

Делчев“ во Штип и Универзитетот за 

информатички науки и технологии 

„Св. Апостол Павле“ во Охрид во 

академската 2014/2015 година ............  113/30 

3405. Одлука за дополнување на Одлуката 

за определување на бројот на канди-

датите кои се запишуваат на Воената 

академија „Генерал Михаило Апо-

столски“, Скопје во студиската учеб-

на 2014/2015 година, чие образование 

се финансира од Буџетот на Републи-

ка Македонија ......................................  113/31 

3406. Одлука за прогласување на недвиж-

ното културно добро Црква „Св. Ди-

митрија“ во Охрид за културно нас-

ледство од особено значење, поткате-

горија големо значење .........................  113/31 
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3407. Одлука за прогласување на недвиж-

ното културно добро Црква „Св. Кон-

стантин и Елена“ во Охрид за култур-

но наследство од особено значење, 

поткатегорија големо значење ...........  113/32 

3408. Одлука за прогласување на недвиж-

ното културно добро Црква „Св. Ни-

кола Болнички“ во Охрид за култур-

но наследство од особено значење, 

поткатегорија големо значење ...........  113/33 

3409. Одлука за прогласување на недвиж-

ното културно добро Црква „Мали 

Св. Врачи“ во Охрид за културно нас-

ледство од особено значење, поткате-

горија големо значење ........................  113/34 

3410. Одлука за прогласување на недвиж-

ното културно добро Црква „Богорo-

дица Болничка во Охрид“ за култур-

но наследство од особено значење, 

поткатегорија големо значење ...........  113/36 

3411. Одлука за прогласување на недвиж-

ното културно добро Црква „Мал Св. 

Климент“ во Охрид за културно нас-

ледство од особено значење, поткате-

горија големо значење ........................  113/37 

3412. Одлука за основање на Технолошко 

индустриска развојна зона „ВИНИЦА“ 113/38 

3413. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Министерството за култура ..........  113/38 

3414. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место за изградба на индустриска зо-

на КО Демир Хисар општина Демир 

Хисар ....................................................  113/40 

3415. Одлука за задолжување на Општина 

Делчево со краткорочен кредит кај 

Македонска банка за поддршка на 

развојот АД Скопје .............................  113/40 

3416. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на фекална канализација за село 

Воиславци општина Радовиш ............  113/40 

3417. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објекти за 

поставување на машини за дробење 

на камен КО Радолишта-вон гр.р. оп-

штина Струга .......................................  113/43 

3418. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација вон населено место за из-

градба на Г-3 сервиси и Г-4 стова-

ришта КО Камењане општина Бого-

виње......................................................  113/43 

3419. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на Е-инфрас-

труктура–ТС 10 (20) кв за ВИП опе-

ратор КО Конопница општина Крива 

Паланка .................................................  113/43 

3420. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за комерцијални и деловни 

намени-хотелски комплекс, КО Блаце 

Петровец, општина Петровец  ............  113/43 

3421. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Државна урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на туристичка 

развојна зона Берово, КО Берово вон 

град, општина Берово ..........................  113/44 

3422. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за рехаби-

литација и подобрување на коловозот 

на државниот пат P2133 делница од 

с.Ропалце до с.Матејче општина Лип-

ково .......................................................  113/44 

3423. Одлука за предавање на недвижност- 

градежно земјиште во владение на 

Јавното претпријатие за државни па-

тишта  ...................................................  113/45 

3468. Одлука за пренесување во сопстве-

ност на недвижни ствари на Општина 

Берово ...................................................  114/12 

3469. Одлука за одобрување на Годишната 

сметка и Финансискиот извештај, ре-

видиран од овластен ревизор, на Ак-

ционерското друштво за приредува-

ње игри на среќа АД - Скопје, во 

државна сопственост, за периодот од 

1.01.2013 до 31.12.2013 година ...........  114/13 

3470. Одлука за одобрување на Годишниот 

извештај за работењето на Акционер-

ското друштво за приредување игри 

на среќа АД - Скопје, во државна 

сопственост, за периодот од 1.01.2013 

до 31.12.2013 година ...........................  114/13 

3471. Одлука за давање согласност на Kон-

курсите за запишување на студии од 

трет циклус на јавните високообра-

зовни установи на Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Универзитетот „Св. Климент Охрид-

ски“ во Битола и Универзитетот „Го-

це Делчев“ во Штип во академската 

2013/2014 година .................................  114/13 

3472. Одлука за основање на Технолошко 

индустриска развојна зона „Берово" ..  114/13 
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3473. Одлука за задолжување на Општина 
Старо Нагоричане со краткорочен 
кредит кај Македонска банка за под-
дршка на развојот АД Скопје.............  114/14 

3474. Одлука за давање согласност за трај-
на пренамена на земјоделско во гра-
дежно земјиште за изработка на Ур-

банистички план за село Ораовица 
KO Oраовица – вон г.р. Општина Ра-
довиш ...................................................  114/14 

3475. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на стопански 
комплекс со намена лесна и незагаду-
вачка индустрија, складови и сервиси 
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4792. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација вон населено место за из-

градба на Г2-лесна индустрија (сепа-

рација на материјал за производство 

на бетон) КО Отља - вон г.р. општина 

Липково ................................................  153/42 

4793. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на б5-хотелски 

комплекс  КО Теново-вон г.р., оп-

штина Брвеница ...................................  153/43 

4794. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на бензинска 

пумпна станица и услужен центар КО 

Г. Седларце општина Боговиње .........  153/43 

4795. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објект со на-

мена Е-инфраструктура-радио пункт 

КО Павлешенци, општина Свети Ни-

коле .......................................................  153/44 

4796. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објекти Г3-

сервиси и Г4-стоваришта КО Кава-

дарци 1 (вон.) општина Кавадарци ....  153/44 

4797. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на резервоар за 

вода КО Тимјаник општина Неготино 153/44 

4798. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на резервоар за 

вода КО Пепелиште општина Него-

тино .......................................................  153/45 
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4799. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објекти со 

намена лесна индустрија, сервиси и 

стоваришта КО Г.Седларце, општина 

Боговиње ..............................................  153/45 

4800. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на базна стани-

ца за мобилна  телефонија Петровец 

КО Петровец вон ГР општина Петро-

вец ........................................................  153/45 

4801. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон  населено 

место за изградба на објекти со наме-

на А4-времено сместување КО Д. Со-

ње општина Сопиште .........................  153/46 

4802. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место локалитет Љуботенски пат за 

изградба на А4-времено сместување, 

Б1-мали комерцијални и деловни об-

јекти, Б2-големи трговски единици, 

Б3-големи угостителски единици, В1-

образование и наука, В2-здравство и 

социјална заштита, Г2-лесна и незага-

дувачка индустрија, Г3-сервиси, Г4-

стоваришта, Д1-парковско зеленило, 

Д3-спорт и рекреација, Д2-заштитно 

зеленило, Е2-комунална супраструк-

тура КО Радишани и КО Бутел оп-

штина Бутел .........................................  153/46 

4803. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место за изградба на викенд населба 

со угостителски, хотелски и рекреа-

тивен комплекс KО Куманово општи-

на Куманово ........................................  153/49 

4804. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место Богданци локалитет Барта за 

изградба на Г2, Г3, Г4–производство, 

дистрибуција и сервиси-индустриска 

зона КО Богданци и КО Богданци-

вон г.р. општина Богданци .................  153/49 

4820. Одлука за престанок на користење 

на недвижна ствар на Медицински 

центар Амбуланта ...............................  154/3 

4821. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – кварц на Друш-

твото за производство, услуги и трго-

вија на големо и мало  ЕМВИ- КО-

МЕРЦ ДООЕЛ с.Сушево, Василево 

на локалитетот “Бел Камен“ општина 

Крушево................................................  154/3 

4822. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – варовник на 

Друштвото за градежништво и трго-

вија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт им-

порт Струмица на локалитетот “Куч-

ково“ општина Ѓорче Петров .............  154/4 

4823. Одлука за избор на најповолна пону-

да за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина – варовник на 

Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ  

ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на ло-

калитетот “Венуле-1“ општина Град-

ско .........................................................  154/4 

4824. Одлука за поништување на поста-

пката за доделување на концесии за 

детални геолошки истражувања на 

минерални суровини по Јавен повик 

за доделување на концесии за детал-

ни геолошки истражувања на мине-

рални суровини ....................................  154/5 

4825. Одлука за пренесување во сопстве-

ност на недвижни ствари на општина 

Демир Капија .......................................  154/5 

4826. Одлука за запишување на право на 

сопственост на недвижни ствари во 

корист на Република Македонија во 

Јавната книга за запишување на пра-

вата на недвижностите ........................  154/6 

4827. Одлука за запишување на право на 

сопственост на недвижни ствари во 

корист на Република Македонија во 

Јавната книга за запишување на пра-

вата на недвижностите  .......................  154/6 

4828. Одлука за запишување на право на 

сопственост на недвижна ствар во ко-

рист на Република Македонија во 

Јавната книга за запишување на пра-

вата на недвижностите ........................  154/6 

4829. Одлука за запишување на право на 

сопственост на недвижнa ствар во ко-

рист на Република Македонија во 

Јавната книга за запишување на пра-

вата на недвижностите ........................  154/6 

4830. Одлука за запишување на право на 

сопственост на недвижна ствар во ко-

рист на Република Македонија во 

Јавната книга за запишување на пра-

вата на недвижностите ........................  154/7 
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4831. Одлука за запишување на право на 

сопственост на недвижни ствари во 

корист на Република Македонија во 

Јавната книга за запишување на пра-

вата на недвижностите .......................  154/7 

4832. Одлука за ослободување од плаќање 

радиодифузна такса ............................  154/7 

4833. Одлука за испраќање на припадници 

на Армијата на Република Македони-

ја на стручно специјалистичка обука 

„Специјалистички курс за воено воз-

духопловна медицина“, во Република 

Турција .................................................  154/8 

4834. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна пресуда на 

Министерството за внатрешни ра-

боти ......................................................  154/8 

4835. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна пресуда на 

ЈЗУ Институт по белодробни заболу-

вања кај децата - КОЗЛЕ ....................  154/8 

4836. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на привреме-

но одземен предмет на Министерство 

за внатрешни работи ...........................  154/8 

4837. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна пресуда на 

Министерство за образование и наука 154/9 

4838. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на привреме-

но одземен предмет на Министерство 

за внатрешни работи ...........................  154/9 

4839. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна пресуда на 

Државно правобранителство на Ре-

публика Македонија ...........................  154/9 

4840. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна пресуда на 

Министерство за одбрана ...................  154/9 

4841. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна пресуда на 

Секретаријат за спроведување на 

Рамковен договор ................................  154/9 

4848. Одлука за утврдување на работите 

од премерот во функција за запишу-

вање на недвижностите сопственост 

на Република Македонија ..................  156/3 

4849. Одлука за запишување на право на 

сопственост на недвижни ствари во 

корист на Република Македонија во 

Јавната книга за запишување на пра-

вата на недвижностите .......................  156/3 

4850. Одлука за пренесување во сопстве-

ност на недвижна ствар на општина 

Пробиштип ..........................................  156/3 

4851. Одлука за престанување на важење-

то на Одлуката за давање на трајно 

користење без надомест на недвижни 

ствари на општина Пробиштип ..........  156/3 

4898. Одлука за отворање на Почесен кон-

зулат на Монголија во Република Ма-

кедонија, со седиште во Скопје ..........  157/27 

4899. Одлука за отворање на Почесен кон-

зулат на Република Индонезија во Ре-

публика Македонија, со седиште во 

Скопје ...................................................  157/27 

4900. Одлука за давање согласност за име-

нување на Почесен конзул на Монго-

лија во Република Македонија, со се-

диште во Скопје ...................................  157/27 

4901. Одлука за давање согласност за име-

нување на Почесен конзул на Репуб-

лика Словенија во Република Маке-

донија, со седиште во Охрид ..............  157/27 

4902. Одлука за отворање на Почесен кон-

зулат на Република Словенија во Ре-

публика Македонија, со седиште во 

Охрид ....................................................  157/28 

4903. Одлука за отворање на Почесен кон-

зулат на Република Македонија во 

Италијанската Република, со седиште 

во Палермо ...........................................  157/28 

4904. Одлука за давање согласност за име-

нување на Почесен конзул на Репуб-

лика Индонезија во Република Маке-

донија, со седиште во Скопје .............  157/28 

4905. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Ур-

банистички план вон населено место 

за локалитет заобиколница од клучка 

Хиподром до клучка Сингелиќ-ин-

дустриска зона Шамак КО Брњарци, 

KO Инџиково, KO Сингелиќ 2 и KO 

Сингелиќ 3, Општина Гази Баба ........  157/28 

4906. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на стопански 

комплекс со придружни содржини во 

КО Старо Скопје Гази Баба ................  157/39 

4907. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на стопански 

комплекс рибник со придружни об-

јекти КО Вруток Општина Гостивар.. 157/39 

4908. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план за с. Марена за 

изградба на капацитети за преработка 

на земјоделски производи КО Марена 

Општина Кавадарци ............................  157/39 
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4909. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на Г2-Лесна 
индустрија (кланица) КО Брвеница-
вон г.р. Општина Брвеница ................  157/41 

4910. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на опрема за 
мобилна телефонија СРМ7098 КО 
Робово Општина Босилово ................  157/41 

4911. Одлука за давање согласност за трај-
на пренамена на земјоделско во гра-
дежно земјиште за изработка на ло-
кална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на базна стани-
ца за мобилна телефонија ВЛС 9085 
премин кула КО Рудник, Општина 
Велес ....................................................  157/41 

4912. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на стопански 
комплекс КО Марена Општина Кава-
дарци ....................................................  157/42 

4913. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Урбанистички план вон населено 
место за изградба на повеќенаменски 
комплекс на потег автопат Демир Ка-
пија-Смоквица КО Миравци-Вонград 
Општина Гевгелија .............................  157/42 

4914. Одлука за доделување на концесија 
за експлоатација на минерална суро-
вина – глина на Друштвото за произ-
водство, трговија и градежништво 
БАУ-ИНВЕСТ ДОО Виница на лока-
литетот „Виничко поле“, Општина 
Виница .................................................  157/42 

4915. Одлука за доделување на концесија 
за експлоатација на минерална суро-

вина – песок и чакал на Друштвото за 
услуги, трговија, транспорт, градеж-
ништво и производство ХОЛДИНГ 
МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје на локалитетот „Драчево“, 
Општина Аеродром ............................  157/43 

4916. Одлука за започнување на постапка 

за доделување на концесија за ек-
сплоатација на минерална суровина - 
варовник на локалитет „Краста“ с.Бе-
шиште, Општина Прилеп ...................  157/43 

4917. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска доку-
ментација вон населено место за из-
градба на Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија КО Боговиње-вон г.р. 
Општина Боговиње .............................  157/44 

4918. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 
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5111. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за отстапување на одземен 

недвижен имот на Службата за оп-

шти и заеднички работи при Владата 

на Република Македонија ..................  164/5 

5112. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за испраќање на припадни-

ци на Армијата на Република Маке-

донија за учество во вежбовната ак-

тивност „TRIDENT JUNCTURE-14”, 

во Кралството Норвешка ....................  164/5 

5113. Одлука за испраќање на припадници 

на Армијата на Република Македони-

ја за учество во вежбовната активност  

„TRIDENT JUNCTURE-14”, во Ре-

публика Италија ...................................  164/6 

5114. Одлука за отстапување на нафтени 

деривати од задолжителните резерви 

на нафта и нафтени деривати на оп-

штина Чаир........................................ 164/6 

5128. Одлука за одобрение за вршење на 

високообразовна дејност на странска 

високообразовна установа „МААС-

ТРИХТ ШКОЛА ЗА МЕНАЏМЕНТ” 

(“MAASTRICHT SCHOOL OF MA-

NAGEMENT (MSM))“  од Холандија, 

на територијата на Република Маке-

донија ....................................................  165/11 

5129. Одлука за одбивање на иницијатива-

та за започнување на постапката за 

детални геолошки истражувања .........  165/11 

5130. Одлука за запишување на право на 

сопственост на недвижна ствар во ко-

рист на Република Македонија во 

Јавната книга за запишување на пра-

вата на недвижностите ........................  165/11 

5131. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на каптажа, довод од каптажата до 

резервоарот и резервоар за населба 

Пискупштина КО Пискупштина  оп-

штина Струга .......................................  165/11 

5132. Одлука за давање согласност на Пра-

вилата за условите за користење на 

Технолошко индустриската развојна 

зона „Струга“ и Тарифникот на осно-

вачот на ТИРЗ „Струга“ на надомес-

тоци за извршени услуги кон корис-

ниците на ТИРЗ „Струга“ ...................  165/12 

5133. Одлука за давање согласност на Пра-

вилата за условите за користење  на 

Технолошко индустриската развојна 

зона „Берово“ и Тарифникот на осно-

вачот на ТИРЗ „Берово“ на надомес-

тоци за извршени услуги кон корис-

ниците на ТИРЗ „Берово“ ...................  165/12 

5159. Одлука за давање согласност на Пра-

вилата за условите за користење на 

Технолошко индустриската развојна 

зона „Гевгелија“ и Тарифникот на ос-

новачот на ТИРЗ „Гевгелија“ на на-

доместоци за извршени услуги кон 

корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“ .....  166/22 
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5160. Одлука за давање согласност на Пра-

вилата за условите за користење на 

Технолошко индустриската развојна 

зона „Прилеп“ и Тарифникот на ос-

новачот на ТИРЗ „Прилеп“ на надо-

местоци за извршени услуги кон ко-

рисниците на ТИРЗ „Прилеп“ ............  166/22 

5161. Одлука за престанок и за  давање на 

трајно користење на недвижни ства-

ри на Министерството  за  труд и со-

цијална политика ................................  166/22 

5162. Одлука за  престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Град Скопје .....................................  166/23 

5163. Одлука за давање согласност на Пра-

вилата за условите за користење на 

Технолошко индустриската развојна 

зона „Струмица“ и Тарифникот на 

основачот на ТИРЗ „Струмица“ на 

надоместоци за извршени услуги кон 

корисниците на ТИРЗ „Струмица“ ....  166/24 

5164. Одлука за давање согласност на Пра-

вилата за условите за користење на 

Технолошко индустриската развојна 

зона „Виница“ и Тарифникот на ос-

новачот на ТИРЗ „Виница“ на надо-

местоци за извршени услуги кон ко-

рисниците на ТИРЗ „Виница“ ............  166/24 

5165. Одлука за давање согласност на Пра-

вилата за условите за користење на 

Технолошко индустриската развојна 

зона „Радовиш“ и Тарифникот на ос-

новачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надо-

местоци за извршени услуги кон ко-

рисниците на ТИРЗ „Радовиш“ .........  166/24 

5200. Одлука за изменување на Одлуката 

за престанок и давање на трајно ко-

ристење на недвижни ствари од Ми-

нистерството за одбрана  на Mинис-

терството за финансии – Царинска 

управа ...................................................  167/8 

5201. Одлука за давање согласност на Од-

луката за продажба на стан ................  167/8 

5202. Oдлукa за утврдување нa работите 

од премерот во функција за запишу-

вање нa недвижности сопственост нa 

Република Македонија .......................  167/8 

5203. Одлука за давање согласност за дава-

ње под долготраен закуп на градежно 

земјиште сопственост на Република 

Македонија по пат на непосредна 

спогодба на ЕВН Електростопанство 

на Македонија, Акционерско друш-

тво за дистрибуција на електрична 

енергија Скопје ...................................  167/9 

5211. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на Е2-комунал-

на супраструктура-бензинска пумпна 

станица КО Дабиља Општина Стру-

мица ......................................................  168/2 

5212. Одлука за давање согласност за трај-

на пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Ло-

кална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на базна стани-

ца за мобилна телефонија СТП6086 

КО Добрево,  општина Пробиштип ...  168/3 

5213. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место за изградба на Г-производство, 

дистрибуција и сервиси КО Беранци 

Општина Могила .................................  168/3 

5214. Одлука за давање согласност на Од-

луката за утврдување на висината на 

вредноста на бодот за пресметување 

на платите на вработените во Јавното 

претпријатие за водоснабдување 

„Студенчица“ Кичево ..........................  168/3 

5215. Одлука за утврдување на геодетски 

работи за посебни намени од значење 

за Република Македонија ....................  168/3 

5216. Одлука за предавање на недвижност 

- градежно земјиште во владение на 

Јавното претпријатие за државни па-

тишта ....................................................  168/4 

5217. Одлука за утврдување на геодетски 

работи за посебни намени од значење 

за Република Македонија ....................  168/5 

5225. Одлука за одобрување на Годишната 

сметка на Операторот на електропре-

носниот систем на Македонија, Ак-

ционерско друштво за пренос на 

електрична енергија и управување со 

електроенергетскиот систем, во 

државна сопственост Скопје за 2013 

година ...................................................  169/3 

5226. Одлука за одобрување на Финансис-

киот извештај за работењето на Опе-

раторот на електропреносниот систем 

на Македонија, Акционерско друш-

тво за пренос на електрична енергија 

и управување со електроенергетскиот 

систем, во државна сопственост 

Скопје за 2013 година .........................  169/3 

5227. Одлука за одобрување на Годишниот 

извештај за работењето на Операто-

рот на електропреносниот систем на 

Македонија, Акционерско друштво 

за пренос на електрична енергија и 

управување со електроенергетскиот 

систем, во државна сопственост 

Скопје за 2013 година .........................  169/4 

5228. Одлука за одобрување на работата и 

водењето на работењето со Операто-

рот на електропреносниот систем на 

Македонија, Акционерско друштво 

за пренос на електрична енергија и 

управување со електроенергетскиот 

систем, во државна сопственост 

Скопје за 2013 година .........................  169/4 
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5229. Одлука за одобрување на работата и 
водењето на работењето со Операто-
рот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво 
за пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост 

Скопје за 2013 година .........................  169/4 

5230. Одлука за одобрување на работата и 
водењето на работењето со Операто-
рот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво 
за пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот 

систем, во државна сопственост 
Скопје за 2013 година .........................  169/4 

5231. Одлука за одобрување на работата и 
водењето на работењето со Операто-
рот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво 
за пренос на електрична енергија и 

управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост 
Скопје за 2013 година .........................  169/5 

5232. Одлука за одобрување на работата и 

водењето на работењето со Операто-

рот на електропреносниот систем на 

Македонија, Акционерско друштво 

за пренос на електрична енергија и 

управување со електроенергетскиот 

систем, во државна сопственост 

Скопје за 2013 година .........................  169/5 

5233. Одлука за одобрување на работата и 

водењето на работењето со Операто-

рот на електропреносниот систем на 

Македонија, Акционерско друштво 

за пренос на електрична енергија и 

управување со електроенергетскиот 

систем, во државна сопственост 

Скопје за 2013 година .........................  169/5 

5234. Одлука за одобрување на работење-

то на член на Надзорниот одбор на 

Операторот на електропреносниот 

систем на Македонија, Акционерско 

друштво за пренос на електрична 

енергија и управување со електрое-

нергетскиот систем, во државна соп-

ственост Скопје за 2013 година .........  169/6 

5235. Одлука за одобрување на работење-

то на член на Надзорниот одбор на 

Операторот на електропреносниот 

систем на Македонија, Акционерско 

друштво за пренос на електрична 

енергија и управување со електрое-

нергетскиот систем, во државна соп-

ственост Скопје за 2013 година .........  169/6 

5236. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 

друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје за 2013 година .........  169/6 

5237. Одлука за одобрување на работење-

то на член на Надзорниот одбор на 

Операторот на електропреносниот 

систем на Македонија, Акционерско 

друштво за пренос на електрична 

енергија и управување со електрое-

нергетскиот систем, во државна соп-

ственост Скопје за 2013 година ..........  169/6 

5238. Одлука за одобрување на работење-

то на член на Надзорниот одбор на 

Операторот на електропреносниот 

систем на Македонија, Акционерско 

друштво за пренос на електрична 

енергија и управување со електрое-

нергетскиот систем, во државна соп-

ственост Скопје за 2013 година ..........  169/7 

5239. Одлука за давање на одобрение за 

основање на општинска јавна устано-

ва за социјална заштита на стари 

лица .......................................................  169/7 

5240. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземени 

предмети со правосилни пресуди на 

Министерството за труд и социјална 

политика ...............................................  169/7 

5241. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на привреме-

но одземени предмети на Министер-

ството за правда – Управа за извршу-

вање на санкции ...................................  169/7 

5242. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на привреме-

но одземени предмети на Министер-

ството за труд и социјална политика .  169/8 

5243. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на Г4-стова-

ришта КО Житинени, општина Цен-

тар Жупа ...............................................  169/8 

5244. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место за изградба на спортско-рекре-

ативен центар Пониква КО Полаки и 

КО Јастребник општина Кочани ........  169/8 

5245. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на потисен цевковод за ТИРЗ 

Струга КО Мислешево вон гр. Оп-

штина Струга .......................................  169/8 

5246. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Националната установа - Центар за 

култура „Григор Прличев“ - Охрид ...  169/9 

5247. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Националната установа Драмски теа-

тар - Скопје ..........................................  169/9 
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5248. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Националната установа Народен теа-

тар - Битола..........................................  169/10 

5249. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Националната установа - Центар за 

култура „Ацо Шопов“ - Штип ...........  169/10 

5250. Одлука за давање согласност на Од-

луката за предлагање на проширува-

ње  на дејноста на Јавната установа  

за згрижување деца со воспитно - со-

цијални проблеми - Скопје .................  169/10 

5251. Одлукa за определување на периодот 

на закуп на градежното земјиште во 

технолошко индустриската развојна 

зона Кичево и за висината на закуп-

нината...................................................  169/11 

5252. Одлука за утврдување на работите 

од премерот во функција за запишу-

вање на недвижности сопственост на 

Република Македонија .......................  169/11 

5253. Одлука за продажба на недвижна 

ствар – деловна зграда во Тетово ......  169/12 

5254. Одлука за давање согласност на 

Програмата за изменување и допол-

нување на Инвестиционата програма 

на ЈП за водоснабдување „Студен-

чица" Кичево за 2014 година .............  169/12 

5255. Одлука за давање согласност на Ста-

тутарната одлука за изменување и до-

полнување на Статутот на ЈП за во-

доснабдување „Студенчица“ Кичево  169/13 

5256. Одлука за започнување на постапка 

за доделување на концесија на диве-

чот во ловиштата во ловните реони 

Македонски Брод, Прилеп, Делчево, 

Кочани и Струга ..................................  169/13 

5257. Одлука за престанок на користење и 

за пренесување на правото на соп-

ственост на движни ствари на општи-

на Дојран ..............................................  169/14 

5258. Одлука за укинување на увозните да-

вачки  за пиперки од родот Capsicum 

или од родот Pimenta: - слатки пипер-

ки  .........................................................  169/14 

5259. Одлука за намалување на увозните 

давачки за доматно пире ....................  169/17 

5260. Одлука за отуѓување на градежно 
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трајно користење движни ствари на 

Општина  Куманово ............................  200/47 

6168. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Македонска Каменица .......  200/47 

6169. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Охрид ..................................  200/48 

6170. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Охрид ..................................  200/48 
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6171. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Охрид .................................  200/48 

6172. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Охрид .................................  200/49 

6173. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Пехчево ..............................  200/49 

6174. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Струга .................................  200/49 

6175. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Струмица ............................  200/50 

6176. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Струмица ............................  200/50 

6177. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Струмица ............................  200/50 

6178. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Струмица ............................  200/51 

6179. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Струмица ............................  200/51 

6180. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Струмица ............................  200/51 

6181. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина Теарце ..................................  200/51 

6182. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Центар ................................  200/52 

6183. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Центар ................................  200/52 

6184. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Центар ................................  200/52 

6185. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Центар ................................  200/53 

6186. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Чаир ....................................  200/53 

6187. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Чаир ....................................  200/53 

6188. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина  Чаир ....................................  200/54 

6189. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

oпштина Штип ....................................  200/54 

6190. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

oпштина Штип ....................................  200/54 

6191. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Општина Штип ...................................  200/55 

6192. Одлука за отстапување на нафтени 

деривати од задолжителни резерви на 

нафта и нафтени деривати на ЈП „Ма-

кедонија пат“ - Скопје…................... 200/55 

6193. Одлука за отстапување на нафтени 

деривати од задолжителните резерви 

на нафта и нафтени деривати на Ди-

рекцијата за заштита и спасување.... 200/55 

6249. Одлука за давање согласност на Го-

дишната сметка за 2013 година и Го-

дишниот извештај за работењето во 

2013 година на ЈП за управување и 

заштита на повеќенаменско подрачје 

„Јасен“-Скопје .....................................  202/5 

6250. Одлука за давање согласност на Од-

луката за употреба на средствата ос-

тварени од работењето на ЈП за упра-

вување и заштита на повеќенаменско 

подрачје „Јасен“-Скопје за финансис-

ката 2013 година ..................................  202/5 

6251. Одлука за пренесување во сопстве-

ност на недвижни ствари на општина 

Пехчево .................................................  202/6 

6252. Одлука за давање согласност на Ин-

вестиционата програма на Јавното 

претпријатие за водоснабдување 

„Студенчица" Кичево за 2015 година  202/6 

6253. Одлука за давање согласност на Го-

дишната инвестициона програма за 

2015 година на ЈП ХС "Злетовица" 

Пробиштип ...........................................  202/6 

6254. Одлука за давање право на трајно ко-

ристење градежно земјиште сопстве-

ност на Република Македонија на оп-

штина Битола .......................................  202/6 

6255. Одлука за  давање на трајно користе-

ње на недвижни ствари  на Минис-

терството за здравство  .......................  202/7 

6256. Одлука за давање согласност на Го-

дишната програма за изградба, рекон-

струкција, рехабилитација, одржува-

ње и заштита на државните патишта 

за 2015 година ......................................  202/7 

6257. Одлука за давање на трајно користе-

ње недвижна ствар на Министерство-

то за финансии .....................................  202/7 

6258. Одлука за утврдување на геодетски 

работи за посебни намени од значење 

за Република Македонија ....................  202/7 

6259. Одлука за престанок и давање на 

трајно користење на движна ствар на 

Државниот инспекторат за техничка 

инспекција ............................................  202/8 

6260. Одлука за утврдување на вредност 

на бодот за платите на државните 

службеници за 2015 година ................  202/8 

6261. Одлука за давање согласност на Од-

луката за утврдување на цените на 

главните шумски производи на ЈП 

„Македонски шуми“ – Скопје ............  202/8 
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6262. Одлука за  престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Јавната здравствена установа 

Градска општа болница „8-ми Сеп-

тември“ - Скопје ..................................  202/8 

6263. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари  

на Фондот за здравствено осигурува-

ње на Македонија ................................  202/10 

6264. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Министерството за здравство .......  202/10 

6265. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

проект за инфраструктура за изградба 

на ски центар Голак КO Вирче Оп-

штина Делчево ....................................  202/10 

6266. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена  на  земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба нa бунарска зона со потисен цев-

ковод за санитарна и техничка вода 

за ТИРЗ Ранковце КО Псача и КО 

Петралица Општина Ранковце ...........  202/11 

6267. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на резервоар со доводни цевково-

ди за ТИРЗ Ранковце КО Петралица 

Општина Ранковце ..............................  202/11 

6268. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за снабду-

вање со вода за технички потреби на 

технолошко индустриска развојна зо-

на (ТИРЗ) Струга КО Мислешево вон 

гр.  Општина Струга ...........................  202/11 

6269. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка  на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на ски центар Плачковица КО Коз-

бунар, Општина Радовиш ...................  202/12 

6270. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на бачило во 

ски центарот Плачковица КО Козбу-

нар Општина Радовиш ........................  202/12 

6271. Одлука за престанување на важење-

то на Одлуката за давање право на 

трајно користење на недвижен имот, 

запишан во имотен лист бр. 8031 КО 

Берово на Акционерското друштво за 

изградба и стопанисување со станбен 

простор и со деловен простор од зна-

чење за Републиката - Скопје ............  202/13 

6272. Одлука за утврдување на геодетски 

работи за посебни намени од значење 

за Република Македонија ....................  202/13 

6273. Одлука за утврдување на геодетски 

работи за посебни намени од значење 

за Република Македонија ....................  202/13 

6274. Одлука за давање на согласност со 

подавка преку нотар да се понуди 

градежно земјиште на кое Република 

Македонија е сосопственик на повеќе 

од 70% од вкупната површина на гра-

дежната парцела на другите сосоп-

ственици на катастарските парцели 

од кои е формирана градежната пар-

цела .......................................................  202/13 

6275. Одлука за изменување нa Одлуката 

за престанок и давање на користење 

нa дел од недвижни ствари .................  202/14 

6276. Одлука за изменување на Одлуката 

за престанок и за давање на трајно 

користење на движни ствари  на Град 

Скопје ...................................................  202/14 

6277. Одлука  за престанок и за давање на 

трајно користење на недвижни ства-

ри на Генерален секретаријат на Вла-

дата на Република Македонија ...........  202/14 

6278. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари  

на Град Скопје .....................................  202/14 

6279. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари  

на град Скопје ......................................  202/15 

6280. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на  недвижни ства-

ри на Агенција за квалитет и акреди-

тација на здравствените установи ......  202/15 

6281. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Министерството за внатрешни ра-

боти .......................................................  202/15 

6282. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на недвижни ства-

ри на ЈП Агро Берза Скопје ................  202/16 

6283. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Министерството за образование и 

наука .....................................................  202/16 

6284. Одлука за продажба на движни ства-

ри - моторни возила .............................  202/17 

6285. Одлука за укинување на увозната да-

вачка – царинската стапка за Други 

соединенија, амалгами ........................  202/20 

6286. Статутарна одлука за дополнување 

на Статутот на Операторот на елек-

тропреносниот систем на Македо-

нија, Акционерско друштво за пренос 

на електрична енергија и управување 

со електроенергетскиот систем, во 

државна сопственост Скопје ..............  202/21 

6287. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на недвижни ства-

ри на Министерство за правда - Биро 

за судски вештачења ...........................  202/21 
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6288. Одлука за дополнување на Статутот 

на Акционерското друштво „Маке-

донска информативна агенција“ - 

Скопје, во државна сопственост ........  202/22 

6289. Одлука за престанок и за давање на 

времено користење на недвижни 

ствари на Агенцијата за лекови .........  202/22 

6290. Одлука за давање на трајно користе-

ње на  недвижна ствар на Служба за 

општи и заеднички работи на Влада-

та на Република Македонија ..............  202/23 

6291. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Министерството за финансии-Би-

ро за јавни набавки .............................  202/23 

6292. Одлука за дополнување на Статутот 

на Акционерското друштво во држав-

на сопственост за вршење на дејноста 

давател на услуги на воздухопловна-

та навигација .......................................  202/23 

6293. Одлука за дополнување на Статутот 

на Акционерското друштво за аерод-

ромски услуги „Аеродроми на Маке-

донија“ во државна сопственост ........  202/24 

6294. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

урбанистичка планска документација 

за изградба на туристичка развојна 

зона Љубаништа 2 КО Љубаништа, 

Општина Охрид ..................................  202/24 

6295. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објекти со 

намена Б1-мали комерцијални и де-

ловни објекти, Б2-големи трговски 

единици, Б3-големи угостителски 

единици и Д3-спорт и рекреација, КО 

Нерези Општина  Карпош ..................  202/46 

6296. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

проект за инфраструктура за изградба 

на надземен 10(20) кv приклучен вод 

и БСТС 10(20)/0,4 кV ,,Отошница 

Блок“ КО Отошница Општина Ран-

ковце ....................................................  202/46 

6297. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на локален пат Калуѓерица –Пода-

реш КО Калуѓерица и КО Подареш 

Општина Радовиш ..............................  202/47 

6298. Одлука за дополнување на Статутот 

на Акционерското друштво за прире-

дување игри на среќа АД-Скопје, во 

државна сопственост ..........................  202/49 

6299. Статутарна одлука за изменување и 

дополнување на Статутот на Акцио-

нерското друштво за изградба и сто-

панисување со станбен простор и со 

деловен простор од значење за Ре-

публиката - Скопје ...............................  202/49 

6300. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за водос-

набдување на Општина Желино III-

фаза изградба на пумпна станица, ре-

зервоар и споена комора КО Желино 

Општина Желино.................................  202/50 

6301. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изград-

ба на некатегоризиран пат до наоѓа-

лиште на манган Стогово-откопно 

поле Ужиница КО Врбјани Општина 

Дебарца .................................................  202/50 

6302. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план за село Рогле за 

изградба на објекти со намена дому-

вање во станбени куќи и комерцијал-

ни објекти со пропратна инфраструк-

тура КО Рогле Општина Желино .......  202/52 

6303. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на Б2-големи 

трговски единици-пазар за земјодел-
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876. Решение за именување претседател и 
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877. Решение за разрешување од долж-

носта заменик на директорот на 
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Република Македонија .......................  96/11 

2841. Решение за давање согласност за раз-

решување од функцијата директор на 

Фондот за иновации и технолошки 

развој ....................................................  99/17 

2842. Решение за именување в.д. директор 

на Фондот за иновации и технолошки 

развој ....................................................  99/17 

2843. Решение за именување директор на 
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 ДЕЛОВНИК   
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 ТАРИФНИК  

Рег. бр.  Бр./стр. 

1994. Тарифник за утврдување на висина-
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ни геолошки истражувања и конце-
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4947. Тарифник за изменување и дополну-
вање на Тарифникот за утврдување 
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Рег. бр.  Бр./стр. 
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Рег. бр.  Бр./стр. 

5135. Правилник за начинот на спроведу-
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дидати за офицери, односно подофи-

цери, професионални војници и циви-

лен персонал на служба во Армијата 
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Рег. бр.  Бр./стр. 

73. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за видовите и типовите на 

огнено оружје и другите средства за 

присилба за потребите на правните 

лица кои вршат приватно обезбеду-
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опрема на просториите за полагање 

на стручниот испит за оружје ............  126/2 

4091. Решение за определување привремен 

граничен премин .................................  129/19 
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гање на стручните испити за физичко 

и техничко обезбедување ...................  137/48 

4326. Правилник за Програмата и начинот 
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тивската дејност ..................................  145/57 
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ти......................................................... 149/78 
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мата и содржината на писменото ука-

жување во постапката за подобрува-

ње на ефектот, како и формата и сод-

ржината на извештајот за полугодиш-

ното интервју во континуирано сле-

дење на ефектот на работниците во 

Министерството за внатрешни ра-

боти .......................................................  183/16 

5987. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за работите и дејностите 
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ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

516. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за поста-

пката за издавање на дипломатски и 

службени пасоши и визи и за листата 

на носители на дипломатски и служ-
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1697. Правилник за начинот на заверува-

ње на исправите издадени во Репуб-

лика Македонија заради нивна упот-

реба во странство, како и на исправи-

те издадени во странство, начинот на 

водењето на евиденцијата за изврше-

ното заверување и формата и содржи-

ната на обрасците за заверување на 

Министерството за надворешни рабо-

ти и на дипломатските и конзуларни-

те претставништва на Република Ма-
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1698. Правилник за заверувањето на пот-
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решни работи .......................................  98/12 
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Рег. бр.  Бр./стр. 

1812. Правилник за форматa и содржината 

на  барањето за потврдување на јавен 

интерес на дадена односно примена 

донација или спонзорство, форматa и 

содржината на  барањето за потврду-

вање на јавен интерес на примена до-

нација и форматa и содржината на ба-

рањето заради недонесување на ре-

шение за потврдување односно не по-

тврдување на јавен интерес............... 59/5 

1957. Програма за обесштетување на дете 

кое е жртва или е оштетено со деј-

ствие кое со закон е предвидено како 

кривично дело на насилство и на дру-

ги акти на индивидуално или групно 

насилство за 2014 година ...................  64/2 

2280. Решение за престанување на служба-

та на нотарот........................................  75/4 

2337. Список на поставени постојани суд-

ски преведувачи............................ 79/5 

2653. Правилник  за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

лиценцата за процена и на изјавата за 

примена на правилата содржани во 

кодексот на етика и на професионал-

ните стандарди ....................................  91/17 

2654. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на регистарот на 

вештаци ................................................  91/19 

2655. Правилник за формата и содржината 

на образецот на писменото барање за 

вештачење ............................................  91/19 

2750. Одлука за запирање на исплата на 

средства за редовно годишно финан-

сирање од Буџетот на Република Ма-

кедонија на политички партии  ..........  96/12 

2930. Правилник за начинот на пресмету-

вање на наградата за извршеното 

вештачење или супер вештачење и  

надоместокот за реално потребните 

трошоци ...............................................  102/11 

3230. Решение за престанок на вршење на 

службата на нотарот ...........................  110/7 

3231. Решение за престанување на служба-

та на нотарот........................................  110/7 

3343. Правилник за начинот на водењето, 

уредувањето и чувањето на казнената 

евиденција ...........................................  111/22 

3488. Деловник за изменување и дополну-

вање на Судскиот деловник ...............  114/28 

3965. Решение за престанување на служба-

та на нотарот ........................................  126/3 

3966. Правилник за формата, содржината 

и начинот на издавање на писмена 

потврда за донации во јавните деј-

ности .....................................................  126/3 

4716. Решение за престанување на служба-

та на нотарот ........................................  151/34 

4806. Одлука за запирање на исплата на 

средства за редовно годишно финан-

сирање од Буџетот на Република Ма-

кедонија на политички партии ...........  153/50 

4844. Решение за престанување на служба-

та на нотарот ........................................  154/10 

4981. Решение за престанување на служба-

та на нотарот ........................................  158/35 

4995. Решение за престанување на служба-

та на нотарот ........................................  159/2 

5095. Одлука за изменување на Одлуката 

за запирање на исплата на средства за 

редовно годишно финансирање од 

Буџетот на Република Македонија на 

политички партии  ...............................  163/7 

5136. Список на поставени постојани суд-

ски преведувачи  ..................................  165/14 

5263. Одлука за изменување на Одлуката 

за запирање на исплата на средства за 

редовно годишно финансирање од 

Буџетот на Република Македонија на 

политички партии ................................  169/21 

5557. Одлука за изменување на Одлуката 

за запирање на исплата на средства за 

редовно годишно финансирање од 

Буџетот на Република Македонија на 

политички партии ................................  178/11 

5717. Решение за престанување на служба-

та на нотарот ........................................  184/27 

5828. Одлука за изменување на Одлуката 

за запирање на исплата на средства за 

редовно годишно финансирање од 

Буџетот на Република Македонија на 

политички партии ................................  189/4 

5884. Правилник за критериумите во од-

нос на просторните услови и матери-

јално-техничката и информатичката 

опрема на просториите за полагање 

на правосудниот испит ........................  190/19 

5885. Правилник за начинот на бодување 

на првиот и вториот дел од правосуд-

ниот испит и формата и содржината 

на уверението за положен правосуден 

испит .....................................................  190/20 

5989. Решение за престанување на служба-

та на нотарот ........................................  195/47 

   

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ФИНАНСИИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

523. Правилник за начинот на користење 

на Електронскиот систем за јавни на-

бавки................................................... 18/7 
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986. Правилник за начинот на примена 

на даночно ослободување или олес-

нување согласно со меѓународните 

договори за одбегнување на двојното 

оданочување за приходот кој го ос-

тварува странско физичко лице, како 

и формата и содржината на обрасци-

те за остварување на правото на осло-

бодување односно олеснување  .........  32/56 

987. Правилник за формата и содржината 

на барањето како и начинот на изда-

вање на потврдата за даночен рези-

дент на Република Македонија ..........  32/66 

1061. Правилник за начинот за пресмету-

вање на наградата за извршена работа 

и надоместокот за реално потребните 

трошоци  на овластениот проценувач 

од областа на побарувања и обврски.  35/68 
1070. Правилник за начинот на пополну-

вање на царинската декларација и Ко-

дексот на шифри кои се употребуваат 

при пополнување на  царинската дек-

ларација.............................................. 36/2 

1194. Правилник за начинот на утврдува-

њето на техничката исправност на ав-

томатите за игри на среќа и формата 

и содржината на уверението за тех-

ничка исправност на автоматите за 

игри на среќа .......................................  41/86 

1317. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот на враќање на 

надоместокот за задолжителни резер-

ви на нафта и нафтени деривати ........  44/90 

1367. Правилник за формата и содржината 

на извештајот за извршените промети 

на добра и услуги за кои даночен 

должник е даночниот обврзник кон 

кого е извршен прометот..................  46/2 

1368. Правилник за формата и содржината 

на даночната пријава на данокот на 

додадена вредност............................. 46/5 

1369. Правилник  за содржината и начи-

нот на водење на евиденцијата за 

промети на инвестициско злато......... 46/10 

1378. Правилник за формата и содржината 

на месечниот извештај за исплатени 

приходи-добивки од игри на среќа и 

за пресметаниот и платен данок по 

одбивка ................................................  47/3 

1700. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за содржината на книгата 

на благајна што ја водат приредува-

чите на посебните игри на среќа .......  54/2 

1701. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

потврдата за извршеното означување 

и регистрација на автоматот, односно 

масата за игри на среќа .......................  54/2 

1702. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата, содржината, 

начинот и роковите за доставување 

на извештајот за бројот и вредноста 

на склучени договори за потрошувач-

ки кредит и договорената годишна 

стапка на вкупни трошоци ..................  54/4 

1703. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

образецот на извештаите за склучени 

договори за лизинг, за финансиските 

активности и за состојбата и изворите 

на средствата и начинот на нивно 

доставување .........................................  54/5 

1704. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за содржината и формата на 

обрасците на барањето за добивање 

дозвола за основање и работа на фи-

нансиско друштво и дозвола за ста-

тусни промени......................................  54/19 

1705. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

образецот на извештаите за финан-

сиските активности и за состојбата и 

изворите на средствата ........................  54/20 

1706. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата, содржината и 

начинот на водењето на евиденцијата 

за остварените добивки во играта на 

среќа кои поединечно го надминува-

ат износот од 10.000 денари и за нив-

ните добитници ....................................  54/26 

1765. Правилник за престанување на ва-

жењето на Правилникот за програма-

та и начинот на полагање на испитот 

за овластен внатрешен ревизор во 

јавниот сектор  .....................................  57/20 

1850. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за добивање лиценца за ра-

бота и за формата и содржината на 

лиценцата за работа на трговец пое-

динец-сметководител,трговец поеди-

нец-овластен сметководител и друш-

тво за вршење на сметководствени 

работи ...................................................  60/34 

1851. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за упис во регистарот  на 

трговци поединци-сметководители, 

регистарот на трговци поединци-ов-

ластени сметководители и регистарот 

на  друштва за вршење сметковод-

ствени работи .......................................  60/37 

1852. Правилник за формата и содржината 

на Годишната сметка ...........................  60/40 

1853. Правилник за формата и содржината 

на Годишната сметка за осигурител-

ни и реосигурителни друштва ............  60/67 
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1854. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за образецот на извештајот 

за рекламен простор искористен од 

секој од организаторите на изборната 

кампања и средствата кои се платени 

или се побаруваат по тој основ ..........  60/88 

2239. Правилник за начинот на водење на 

регистарот на запишување и брише-

ње на стручните лица..........................  72/15 

2240. Правилник за начинот на вклучува-

ње и работа на стручните лица во ра-

ботата на Советот при одлучување за 

давање на согласност ..........................  72/16 

2241. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата, содржината и 

начинот на пополнување на образе-

цот за распределба на остварените 

приходи по дејности СПД - рекапиту-

лар ........................................................  72/16 

2242. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот 

на пресметување и уплатување на да-

нокот на добивка и спречување на 

двојното ослободување или двојното 

оданочување ........................................  72/19 

2331. Правилник за начинот на спроведу-

вање на даночното поттикнување при  

промет на добра и услуги од давате-

лот кон примателот на донацијата, 

извршен за реализација на донација 

од јавен интерес, како и формата и 

содржината на барањето за враќање 

на данок на додадена вредност на вр-

шителот на прометот, при промет на 

добра и услуги од давателот кон при-

мателот на донацијата како и потреб-

ната документација .............................  78/3 

2332. Правилник за начинот на спроведу-

вање на даночното поттикнување ко-

га примател на донација добива фи-

нансиски средства и истите ги кори-

сти за плаќање на набавки на добра и 

услуги со цел за реализација на јав-

ниот интерес, како и формата и содр-

жината на барањето за враќање на да-

нок на додадена вредност на вршите-

лот на прометот кога примател на до-

нација добива финансиски средства и 

истите ги користи за плаќање на на-

бавки на добра и услуги како и по-

требната документација .....................  78/7 

2440. Правилник за формата и содржината 

на годишната сметка за банки и дру-

ги финансиски институции ................  84/3 

2767. Тарифник за висината на надоместо-

кот за дадено стручно мислење ......... . 97/6 

2781. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за спроведу-

вање на Законот за акцизите ..............  98/12 

2782. Правилник за изменување  на Пра-

вилникот  за начинот на пополнување 

на царинската декларација и кодексот 

на шифри кои се употребуваат при 

пополнување на царинската деклара-

ција ........................................................  98/41 

2783. Правилник за формата и содржината 

на фактурата, формата и содржината 

на пријавата, начинот на пријавување 

на прометот, содржината на еви-

денцијата на фактури која ја води 

надлежен даночен орган  како и фор-

мата и содржината на евиденцијата за 

примени фактури  која ја води прима-

телот на прометот за цели на спрове-

дување на даночното ослободување 

од плаќање на данок на додадена 

вредност на промет на добра и услуги 

наменети за реализација на проект 

кој е финансиран со парични сред-

ства добиени врз основа на договор 

за донација склучен помеѓу Републи-

ка Македонија и странски донатор во 

кој е предвидено дека со добиените 

парични средства нема да се плаќаат 

даноци  ..................................................  98/41 

2784. Правилник за начинот на спроведу-

вање на даночното ослободување од 

плаќање на данок на додадена вред-

ност на промет на добра и услуги на-

менети за реализација на проект кој е 

финансиран со парични средства до-

биени врз основа на договор за дона-

ција склучен помеѓу Република Ма-

кедонија и странски донатор во кој е 

предвидено дека со добиените парич-

ни средства нема да се плаќаат да-

ноци ......................................................  98/48 

2785. Правилник за начинот на спроведу-

вање на ослободување од плаќање на 

увозни давачки, данок на додадена 

вредност и акцизи при увоз на добра - 

стоки наменети за реализација на 

проект кој се финансира со парични 

средства добиени врз основа на дого-

вор за донација, склучен меѓу Репуб-

лика Македонија и странски дона-

тори, во кој договор е предвидено де-

ка со добиените парични средства не-

ма да се плаќаат увозни давачки, да-

ноци и акцизи како и формата и сод-

ржината на барањето за остварување 

на ослободувањето како и потребната 

документација ......................................  98/48 

2906. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за посебните податоци пот-

ребни за  системот на државната еви-

денција и за формата и содржината 

на образецот за државната евиденци-

ја ............................................................  101/3 
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3448. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

извештаите и изјавата за квалитетот и 

состојбата за внатрешните контроли 

од Годишниот финансиски извештај.. 113/64 

3449. Меѓународни стандарди за профе-

сионално извршување на внатрешна-

та ревизија ...........................................  113/83 

3487. Правилник за образецот за пријаву-

вање на ефективни странски и до-

машни пари и чекови кои резиденти-

те и нерезидентите ги внесуваат или 

изнесуваат од Република Македонија  114/23 

3726. Правилник за формата и содржината 

на регистарот на донации ...................  118/32 

3922. Правилник за изменување на Прави-

лникот за начинот и постапувањето за 

избор на корисници на субвенциониран 

станбен кредит ....................................  124/17 

3923. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за формата и 

содржината на барањето за субвенци-

ониран станбен кредит, потребни до-

кументи кои се поднесуваат заедно со 

барањето и образец за потврда на ис-

полнетост на условите ........................  124/17 

3967. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на регистарот на 

донации  ...............................................  126/5 

4031. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за службена 

облека и ознаки на чиновите и начи-

нот на нејзиното доделување и корис-

тење на царинските службеници .......  127/23 

4032. Правилник за формата и содржината 

на службената легитимација, формата 

на значката, изгледот и видот на 

службената униформа на управата за 

финансиска полиција и начинот на 

нивното користење .............................  127/24 

4033. Правилник за начинот за проверка 

на работните способности за вработу-

вање во управата за финансиска по-

лиција ...................................................  127/27 

4034. Кодекс на однесување ........................  127/35 

4035. Правилник за начинот за оценување 

на работењето на финансиските по-

лицајци, видовите на извештаи, фор-

мата и содржината на образецот за 

оценување и другите обрасци ............  127/36 

4036. Правилник за начинот на употреба 

на симболот на управата за финан-
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содржината на известувањето за не-

одлучување по поднесена жалба ........  162/36 

5059. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за содржината на тендер-
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МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЕКОНОМИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

41. Листа на стоки на царински квоти по 

договор за пристапување на Републи-

ка Македонија во СТО ........................  1/31 

42. Листа на земјоделски производи  со 

потекло од заедницата за увоз во Ре-

публика Македонија во прво  полуго-

дие од 2014 година (нула- царинска 

стапка во рамки на квоти)................... 1/32 

43. Листа на земјоделски производи со 

потекло од  заедницата  за  увоз во  

Република Македонија во прво  полу-

годие од 2014 година (концесии во 

рамки на квоти).................................. 1/34 

44. Листа на риба и рибини производи  

со потекло од заедницата за увоз во 

Република Македонија во прво  полу-

годие од 2014 година (нула- царинска 

стапка во рамки на квоти)................... 1/34 

45. Листа на производи со потекло од за-

едницата за увоз во Република Маке-

донија во прво  полугодие од 2014 го-

дина (нула-царинска стапка во рамки 

на квоти) ....................................... 1/35 

46. Листа на царински стапки за произ-

води со потекло од заедницата за 

увоз во Република Македонија во 

прво полугодие од 2014 година 

(концесија во рамки на квоти)........... 1/37 



Страна 136           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2014 

47. Листа на производи со потекло од за-

едницата за увоз  во Република Маке-

донија во прво  полугодие од 2014 го-

дина по спогодбата за доделување на 

взаемни трговски повластици за не-

кои вина............................................... 1/37 

48. Листа на земјоделски и прехранбени 

производи по потекло од Република 

Молдова кои се увезуваат во Репуб-

лика Македонија без плаќање на ца-

рина во рамките на годишни квоти во 

прво полугодие од 2014 година........ 1/38 

49. Листа на стоки на царински квоти по 

потекло од Република Турција кои се 

увезуваат во Република Македонија 

во прво полугодие од 2014 година..... 1/38 

50. Листа на стоки на царински квоти по 

потекло од  Украина кои се увезуваат  

во Република Македонија во прво по-

лугодие од 2014 година...................... 1/39 

51. Листа на тарифни концесии за земјо-

делски производи што потекнуваат  

од Норвешка во прво  полугодие од 

2014 година........................................ 1/39 

52. Листа на тарифни концесии  дадени 

од Република Македонија на 

Швајцарската Конфедерација во прво 

полугодие од 2014 година................. 1/40 

960. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за единечно 

одобрување на возило........................ 29/35 

1062. Правилник за изменување  на Пра-

вилникот за  единечно одобрување на 

возило ...................................................  35/68 

1063. Правилник  за висината на  трошо-

ците во постапките за издавање на 

одобрение на тип на производ и  за 

издавање на единечно одобрение на 

возило ...................................................  35/75 

1110. Правилник за формата и содржината 

на образецот на службената легити-

мација и начинот на издавање и одзе-

мање на легитимацијата на инспекто-

рите  на Управата за наменско произ-

водство .................................................  38/75 

1379. Правилник  за начинот на спроведу-

вање на постапката на електронска 

продажба како и продажбата на имо-

тот дел од стечајната маса за која мо-

же да настанат штетни последици .....  47/5 

1380. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за професионални  стандар-

ди за стечајна постапка .......................  47/5 

1381. Правилник за наградата и надомес-

токот на реално потребните трошоци 

на стечајниот управник и начинот на 

утврдување на нивната висина ..........  47/8 

1382. Правилник за содржината и начинот 

на водење на стечајното досие ...........  47/10 

1383. Правилник за формата и содржината 

на регистарот и листите на стечајни 

управници по судови и начинот на 

нивното водење ...................................  47/10 

1384. Правилник за формата и содржината 

на посебната табела (шема) на ут-

врдени и оспорени побарувања ..........  47/12 

1385. Правилник за начинот на избор на 

стечаен управник според методата на 

електронски избор ...............................  47/13 

1386. Програма за посебната специјалис-

тичка обука за подготовка и спрове-

дување план за реорганизација  како 

и за полагање испит за стекнување на 

сертификат за посебни специјалис-

тички знаења ........................................  47/13 

1707. Правилник за определување на суш-

тествените барања кои треба да ги ис-

полнуваат мерилата кои се користат 

за определување на густина на теч-

ности  (ареометри со постојана маса) 54/27 

1810. Листа за изменување на Листата на 

стандарди со чија употреба се смета  

дека производот е безбеден ................  59/5 

1915. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата, содржината и 

начинот на доставување на извешта-

јот за бројот и вредноста на склуче-

ните договори за потрошувачки кре-

дит и договорената годишна стапка 

на  вкупните  трошоци....................... 62/2 

1958. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за добивање дозвола за 

одобрување на потрошувачки креди-

ти и формата и содржината на дозво-

лата за одобрување на потрошувачки 

кредити .................................................  64/3 

2476. Правилник за изменување  на  Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за донесување на решение 

за издавање  дозвола, односно за од-

бивање на барањето за издавање на 

дозвола за одобрување на потрошу-

вачки  кредит ........................................  86/38 

2786. Листа на земјоделски производи  со 

потекло од заедницата за увоз во Ре-

публика Македонија во второ полуго-

дие од 2014 година (нула- царинска 

стапка во рамки на квоти).................. 98/54 

2787. Листа на земјоделски производи со 

потекло од заедницата за увоз во Ре-

публика Македонија во второ  полу-

годие од 2014 година (концесии во 

рамки на квоти).................................. 98/56 

2788. Листа на риба и рибини производи  

со потекло од заедницата за увоз во 

Република Македонија во второ  по-

лугодие од 2014 година (нула- царин-

ска стапка во рамки на квоти)............ 98/56 

2789. Листа на производи  со потекло од 

заедницата за увоз во Република Ма-

кедонија во второ  полугодие од 2014 

година (нула- царинска стапка во 

рамки на квоти) ....................................  98/57 



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2014 Страна 137 

 

2790. Листа на царински стапки за произ-

води со потекло од заедницата за 

увоз во Република Македонија во 

второ полугодие од 2014 година 

(концесија во рамки на квоти) ...........  98/58 

2791. Листа на производи со потекло од за-

едницата за увоз  во Република Маке-

донија во второ полугодие од 2014 

година по спогодбата за доделување 

на взаемни трговски повластици за 

некои вина ...........................................  98/59 

2792. Листа на земјоделски и прехранбени 

производи по потекло од Република 

Молдавија кои се увезуваат во Репуб-

лика Македонија без плаќање на ца-

рина во рамките на годишни квоти во 

второ  полугодие од 2014 година .......  98/59 

2793. Листа на стоки на царински квоти по 

потекло од Република Турција кои се 

увезуваат во Република Македонија 

во второ полугодие од 2014 година ...  98/59 

2794. Листа на стоки на царински квоти по 

потекло од  Украина кои се увезуваат 

во Република Македонија во второ 

полугодие од 2014 година................. 98/60 

2795. Листа на тарифни концесии за земјо-

делски производи што потекнуваат 

од Норвешка во второ  полугодие од 

2014 година ..........................................  98/60 

2796. Листа на тарифни концесии  дадени 

од Република Македонија на Швај-

царската Конфедерација во прво  по-

лугодие од 2014 година….................... 98/61 

3019. Правилник за  изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето заради недонесување на ре-

шение за одбивање на барањето  за 

овластување на правното лице за тех-

ничка служба, односно заради недо-

несување  на решение за овластување 

на правното лице за техничка служба 104/13 

3049. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за добивање на решение за 

овластување на правното лице за вр-

шење на работите за идентификација 

и идентификација и оцена на технич-

ката состојба на возилата ...................  106/25 

3050. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето заради недонесување на ре-

шение за овластување на правното 

лице за технички преглед за извршу-

вање на работи на идентификација и 

идентификација и оцена на техничка-

та состојба на возилото, односно за-

ради недонесување на решение за од-

бивање на барањето за овластување 

на правното лице за технички прег-

лед за извршување на работи на 

идентификација и идентификација и 

оцена на техничката состојба на вози-

лото ......................................................  106/27 

3184. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за  добивање  на решение за 

овластување на правното лице за тех-

ничка служба и потребната придруж-

на документација .................................  109/5 

3185. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето заради недонесување на 

одобрение за единечно одобрување 

на возило односно недонесување на 

решение за одбивање на барањето за 

одобрение за единечно одобрување 

на возило ..............................................  109/7 

3572. Правилник за содржината, формата 

и начинот на водење на Регистарот  

на издадени дозволи за извоз-

увоз,транзит и брокерски услуги и за 

одбиени барања за добивање дозволи 

за вооружување и воена опрема .........  115/50 

3770. Правилник за изменување и допол-

нување   на Правилникот за  единеч-

но одобрување на возило ....................  119/24 

4269. Правилник за начинот за издавање 

на дозволата за вршење на извоз – 

увоз, транзит и брокерски услуги ка-

ко и формата и содржината на бара-

њето и дозволата за извоз - увоз, 

транзит и брокерски услуги на воору-

жување и воена опрема .......................  137/49 

4632. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот, 

видот и висината на субвенциите .......  147/7 

4651. Правилник за условите за категори-

зација на автокампови .........................  148/8 

4652. Правилник за висината на трошоци-

те за категоризација на автокампови .  148/21 

4688. Правилник за формата и содржината 

на образецот на ознаката национален 

ресторан-меана и начинот и поблис-

ките критериуми за добивање на оз-

наката  национален  ресторан -меана .  149/80 

4689. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за добива-

ње на ознака за национален ресторан 

– меана и потребната документација .  149/82 

4690. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на регистарот на 

национални ресторани - меани ...........  149/84 

4691. Правилник за висината на трошоци-

те за добивање на ознаката национа-

лен ресторан - меана ............................  149/85 

4741. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за добива-

ње на ознака за руралните средини ....  152/4 

4742. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на Регистарот за 

добивање на ознака за рурални сре-

дини ......................................................  152/6 

4743. Правилник за висината на трошоци-

те за добивање на ознаката за рурал-

ни средини ............................................  152/9 
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4744. Правилник за поблиските услови и 

начинот на добивање и одземање на 

овластувањето и лиценцата за изра-

ботка на рударски проекти за пов-

ршинска и подземна експлоатација, 

преработка на минерални суровини и 

други рударски проекти од областа 

на рударството, формата и содржина-

та на овластувањето и лиценцата, 

содржината на програмата за полага-

ње на стручниот испит, како и виси-

ната на надоместоците за издавање на 

овластувањето и лиценцата ................  152/9 

4745. Правилник за формата и содржината 

на Лиценцата за изработка на гео-

лошка документација, изведување и 

надзор на геолошки истражувања .....  152/17 

4746. Правилник за формата и содржината 

на образецот на овластувањето за из-

работка на геолошка документација, 

изведување и надзор на геолошки ис-

тражувања ............................................  152/19 

4807. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за донесување решение за 

издавање на лиценца за вршење ту-

ристичка дејност и формата и сод-

ржината на барањето заради недоне-

сување на решение за издавање на 

лиценца, односно недонесување ре-

шение за одбивање на барањето за 

издавање на лиценца ...........................  153/52 

4808. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за издавање на решение за 

категоризација на угостителски об-

јект и формата и содржината на бара-

њето заради недонесување на реше-

ние за категоризација, односно недо-

несување решение за одбивање на ба-

рањето за категоризација ...................  153/55 

5219. Правилник за дополнување   на Пра-

вилникот за  единечно одобрување на 

возило ...................................................  168/51 

5262. Правилник за начинот и поблиските 

критериуми за добивање на ознаката 

во селските домаќинства во рурални-

те средини, како и  формата и сод-

ржината на образецот на ознаката .....  169/19 

5346. Правилник за начинот на бодирање 

на  првиот и вториот дел од испитот 

за ракувачи со енергетски уреди и 

постројки и формата и содржината на 

уверението за положен стручен испит 

за ракувачи со енергетски уреди и 

постројки  ............................................  170/47 

5347. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за идентифи-

кација и за идентификација и оцена 

на техничката состојба на возилата... 170/49 

5376. Правилник за начинот на бодирање 

на првиот и вториот дел од испитот 

за добивање на лиценца за изработка 

на геолошка документација, изведу-

вање и надзор на геолошки истражу-

вања ......................................................  172/7 

5827. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

образецот за исполнувањето на мини-

малните технички услови на  просто-

риите во кои се врши занаетчиската 

дејност ..................................................  189/2 

6062. Листа на стоки на Царински квоти 

по Договор за пристапување на Ре-

публика Македонија во СТО ..............  197/405 

6063. Листа на земјоделски производи  со 

потекло од заедницата за увоз  во Ре-

публика Македонија во прво  полуго-

дие од 2015 година (нула- царинска 

стапка во рамки на квоти).................. 197/406 

6064. Листа на земјоделски производи со 

потекло од  заедницата  за  увоз  во  

Република Македонија во прво  полу-

годие од 2015 година (концесии во 

рамки на квоти).................................. 197/407 

6065. Листа на риба и рибини производи  

со потекло од заедницата за увоз во 

Република Македонија во прво полу-

годие од 2015 година (нула- царинска 

стапка во рамки на квоти) ...................  197/407 

6066. Листа на производи со потекло од за-

едницата за увоз во Република Маке-

донија во прво полугодие од 2015 го-

дина (нула-царинска стапка во рамки 

на квоти) ...............................................  197/408 

6067. Листа на царински стапки за произ-

води со потекло од заедницата за 

увоз во Република Македонија во 

прво полугодие од 2015 година 

(концесија во рамки на квоти) ............  197/409 

6068. Листа на производи со потекло од за-

едницата за увоз во Република Маке-

донија во прво  полугодие од 2015 го-

дина по спогодбата за доделување на 

взаемни трговски повластици за не-

кои вина.............................................. 197/409 

6069. Листа на земјоделски и прехранбени 

производи по потекло од Република 

Молдова кои се увезуваат во Репуб-

лика Македонија без плаќање на ца-

рина во рамките на годишни квоти во 

прво полугодие од 2015 година ..........  197/409 

6070. Листа на стоки на царински квоти по 

потекло од Украина кои се увезуваат 

во Република Македонија во прво  

полугодие од 2015 година ...................  197/410 
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6071. Листа на стоки на царински квоти по 

потекло од Република Турција кои се 

увезуваат во Република Македонија 

во прво полугодие од 2015 година ....  197/410 

6072. Листа на тарифни концесии за земјо-

делски производи што потекнуваат 

од Норвешка во прво  полугодие од 

2015 година ..........................................  197/411 

6073. Листа на тарифни концесии  дадени 

од Република Македонија на 

Швајцарската конфедерација во прво  

полугодие од 2015 година ..................  197/411 

6196. Правилник за начинот на бодирање 

на првиот и вториот дел од испитот 

за енергетски контролор.................... 200/59 

6742. Правилник за определување на ви-

сината на надоместокот за полагање 

на испит за стручна оспособеност за 

ракувачи на одделни видови енергет-

ски уреди и постројки.......................... 201/54 

6743. Правилник за определување на ви-

сината на надоместокот за полагање 

на стручен испит за енергетски кон-

тролор................................................ 201/54 

   

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  

И ВОДОСТОПАНСТВО 

   

Рег. бр.  Бр./стр. 

161. Листа за изменување и дополнување 

на Листата на категоризирани нус-

производи од животинско потекло(*)  9/25 

323. Прaвилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за  поблиски-

те услови кои треба да ги исполнува-

ат откупувачите на земјоделски про-

изводи и поблиските услови кои тре-

ба да ги исполнуваат откупните места 

на земјоделски производи..................  12/100 

347. Правилник за начинот на вршење на 

контрола на квалитетот на тутунот, 

формата, содржината и начинот на 

издавање на сертификатот за квали-

тет, како и начинот и методите на зе-

мање на примероци за анализа на 

квалитет на тутунот ............................  13/19 

879. Правилник за формата и содржината 

на обрасците за поднесување на ме-

сечни извештаи и Годишен извештај 

за складираните брашна  ....................  24/5 

880. Правилник за минималните услови 

за ставање во промет, квалитетот и 

типовите на брашно, начинот и мето-

дите на земање на мостри, како и ме-

тодите за анализа на квалитетот на 

брашното .............................................  24/8 

881. Правилник за формата и содржината 

на барањето за овластување на лабо-

ратории за вршење на анализа и супе-

ранализа на земените примероци за 

контрола на квалитетот на брашното 

како и формата и содржината на ба-

рањето заради недонесувањето на ре-

шение за овластување на лаборато-

рии за вршење на анализа и суперана-

лиза на земените примероци за кон-

трола на квалитетот на брашно, од-

носно недонесување на решение за 

одбивање на барањето за донесување 

на решение за овластување .................  24/10 

882. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

пријавата за производство на афион, 

книгата за евиденција, договорот за 

производство и поблиските критери-

уми за производство на афион и от-

куп на афион за производство на 

опојни дроги и психотропни суп-

станции................................................ 24/13 

883. Правилник за начинот на собирање, 

превезување и идентифокување на 

посебните категории на нуспроизоди 

од животинско потекло (*).................. 24/13 
889. Правилник за трговија со материјал 

за размножување и саден материјал  

од украсни растенија (*)..................... 25/2 

890. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за правото 

на закуп на земјоделско земјиште во 

државна сопственост за потребите на 

јавните научни и државно образовни 

институции од областа на земјодел-

ството, за потребите на казнено-по-

правните и воспитно-поправните ус-

танови и сопствениците на долгого-

дишен насад, оранжерии или објекти 

и потребната документација............... 25/22 

905. Правилник за поблиските услови и 

начинот за складирање и чување  на 

брашното ..............................................  26/3 

906. Правилник за начинот и видот на 

пакувањата на брашна и условите за 

ставање во промет на брашното во 

рефусна состојба ..................................  26/4 

947. Правилник за поблиските услови, 

начинот и постапката за спроведува-

ње и примена на забраните за употре-

ба на одредени нуспроизводи во ис-

храната на животните, како и посеб-

ните услови кои треба да ги исполну-

ваат нуспроизводите во исхраната на 

животните при увоз и извоз (*) ..........  28/14 

967. Правилник за начинот и постапката 

за спроведување на исклучоците во 

однос на отстранување на нуспроиз-

водите од животинско потекло (*) .....  30/3 
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968. Правилник за начинот и постапката 

за спроведување на исклучоците во 

однос на употребата на нуспроизводи 

од животинско потекло (*) .................  30/4 

1026. Наредба за спроведување на посебен 

надзор за утврдување на присуство 

на габата Synchytrium endobioticum 

(Schilb.) Perc. и постапките за лабора-

ториско испитување (*) ......................  34/46 

1064. Правилник за начинот на собирање 

и нештетно отстранување на нус про-

изводите од животинско потекло и 

техничко-технолошките услови кои 

во поглед на објектот, опремата и ка-

дарот треба да го исполнуваат прав-

ните лица кои вршат собирање и 

нештетно отстранување на нус произ-

водите од животинско потекло како и 

технички-технолошките услови што 

треба да ги исполнуваат превозните 

средства за превоз на нус производи 

од животинско потекло (*) .................  35/78 

1065. Наредба за спроведување на меѓуна-

родниот стандард за анализа на ризик 

на карантински штетни организми, 

како и анализа на ризик на животната 

средина и живите модифицирани ор-

ганизми бр. 11 .....................................  35/82 

1071. Правилник за начинот на земање 

примероци и методите за анализа и 

суперанализа на храната за животни .  36/115 

1195. Правилник за поблиските услови за 

соодветните простории и потребната 

опрема со кои треба да располагаат 

лабораториите за вршење на анализа 

и суперанализа на брашно ..................  41/88 

1232. Наредба за престанување на важење 

на Наредбата за забрана на употреба 

на протеини по потекло од животни-

те во исхраната на животните ............  42/111 

1318. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за формата, 

содржината и начинот на водење на 

базата на податоци за идентификаци-

ја на земјишни парцели ......................  44/93 

1408. Правилник за формата и содржината 

на барањето за засновање на право на 

стварна службеност на земјоделско 

земјиште во државна сопственост .....  48/2 

1684. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

образецот на пријавата за договоре-

ното производство на тутун ...............  52/8 

1685. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот на водењето, 

доставувањето на евиденцијата и 

формата и содржината на образецот 

на евиденцијата за откупените и об-

работените количини на тутун ..........  52/10 

1686. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за видот на податоците за 

планираните количини за откуп на 

земјоделски производи  и за реализи-

ран откуп за претходната година,  на-

чинот на доставување, формата и об-

разецот  за доставување ......................  52/13 

1687. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за содржината и формата на 

образецот за поднесување барање за 

запишување во Регистарот на откупу-

вачи на тутун ........................................  52/15 

1688. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за образецот на барањето за 

упис во Регистарот на откупувачи и 

Регистарот на увозници на одделни 

земјоделски производи и потребната 

придружна документација ..................  52/17 

1708. Правилник за видовите на храна за 

животни која се става во промет, 

стандардите за квалитет, дозволените 

количини на додатоци во храната за 

животни, начинот на пакување, озна-

чување, транспорт и складирање (*).. 54/30 

1720. Правилник за формата и содржината 

на записникот за процена  на земјиш-

тето со прегледен план ........................  55/5 

1721. Правилник за начинот на давање на 

советодавна помош и начинот на по-

средување како и формата и содржи-

ната на образецот на барањето за 

консолидација  на земјоделското зем-

јиште со размена и потребната доку-

ментација ..............................................  55/7 

1722. Правилник за формата и содржината 

на геодетскиот елаборат за посебни 

намени за консолидација ....................  55/9 

1723. Правилник за формата и содржината 

на проектот  за консолидација ............  55/15 

1724. Методологија за процена на вред-

носта на земјишните парцели од кон-

солидационата маса .............................  55/18 

1811. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за формата, 

содржината и начинот на водење на 

базата на податоци за идентификаци-

ја на земјишни парцели .......................  59/5 

1894. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината  

на барањето за користење под закуп 

на земјоделско земјиште на кое е из-

граден бесправен помошен објект, 

оранжерија или објект за примарна 

обработка на земјоделски производи 

и потребната документација ...............  61/10 

1895. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за постапката за издавање 

на согласност за градење на помошни 

објекти, оранжерија или објект за 

примарна обработка на земјоделски 

производи на земјоделско земјиште, 

образецот на барањето и потребната 

документација ......................................  61/12 
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1896. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината  

на барањето за потврдување на помо-

шен објект, оранжерија или објект за 

примарна обработка на земјоделски 

производи бесправно изградени на 

земјоделско земјиште .........................  61/14 

1897. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината  

на образецот на барањето за издава-

ње на одобрение за градење на оран-

жерии и помошни објекти како и об-

јекти за примарна обработка на зем-

јоделски производи на земјоделско 

земјиште...............................................  61/15 

1898. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

образецот на барањето за склучување 

на нов договор за закуп под истите 

услови како во основниот договор и 

потребната документација .................  61/16 

1899. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за склучу-

вање на нов договор за закуп под ис-

тите услови како во основниот дого-

вор и потребната документација .......  61/17 

1900. Правилник за формата, соджината и 

начинот на водење на влезните и из-

лезните регистри за винско грозје, 

производи од винско грозје, вино и 

производи од вино (*) .........................  61/18 

1901. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за содржината и формата на 

регистарот на вина со заштитен геог-

рафски назив и на корисници на геог-

рафскиот назив, образецот на бара-

њето, постапката за упис како и пот-

ребната документација .......................  61/27 

1902. Правилник правилник за изменува-

ње на правилникот за формата и сод-

ржината на извештајот за исполнети 

финансиски обврски за купено вин-

ско грозје во претходната година ......  61/27 

1903. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за содржина и форма на 

елаборатот за производство и означу-

вање на вино со географски назив .....  61/29 

1916. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за пасоши на растенија(*) ..  62/4 

1917. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот на водење на 

евиденција, начинот на спроведување 

на проверките на здравјето на расте-

нијата, содржината и начинот на из-

вестување за податоците за производ-

ство, преработка, промет со расте-

нија, растителни производи и други 

објекти и предмети (*)  .......................  62/9 

1934. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за постапката за користење 

на земјоделско земјиште за неземјо-

делски цели, формата и содржината 

на образецот на барањето и потребна-

та документација .................................  63/2 

2070. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за трговија со семенски ма-

теријал од фуражни растенија и репа 68/30 

2071. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за трговија со семенски ма-

теријал од тутун ...................................  68/33 

2072. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за условите што треба да ги 

исполнува снабдувачот за да се запи-

ше во регистарот на саден материјал, 

содржината и начинот на водење на 

регистрите и содржината на барањето 

за запишување ......................................  68/34 

2073. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за запишување на сортата 

во национална сортна листа и за во-

дење на национална сортна листа ......  68/39 

2074. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за трговија со семенски ма-

теријал од маслодајни и влакнодајни 

растенија ...............................................  68/40 

2075. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за продолжување на запи-

шувањето на сортата во национална-

та сортна листа, како и начинот и по-

стапката за продолжување на запи-

шувањето ..............................................  68/42 

2076. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за трговија со семенски ма-

теријал од житни растенија.................  68/44 

2077. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за трговија со семенски ма-

теријал од градинарски растенија ......  68/46 

2243. Правилник за минималните количи-

ни на брашно кои може да се добијат 

со мелење на пченица, `рж и пченка 

кои ги исполнуваат минималните ус-

лови за ставање во промет, максимал-

ните количини на брашно потрошени 

за производство на одделни пекарски 

производи и начинот на водење на 

евиденција за потрошените количини 72/33 

2244. Правилник за просторните, технич-

ките, технолошките и инфрастру-

ктурните услови кои треба да ги ис-

полнуваат производствените капаци-

тети кои се во функција на дејноста 

на земјоделската задруга .....................  72/34 

2245. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за поблиски-

те дополнителни услови за поддр-

шката од мерките за рурален развој, 

прифатливите трошоци и висината на 

поддршката за прифатливите трошо-

ци по корисник за поединечна мерка .  72/34 
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2246. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за трговија 

со материјал за размножување и са-

ден материјал од овошни растенија 

наменет за производство на овошје.. 72/35 

2391. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето и формата и содржината на 

одобрението и видот на производите 

од дрво за извоз................................... 81/3 

2392. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за висината на надоместо-

кот за добивање на лиценцата за из-

вршување на стручни работи на шу-

ми во приватна сопственост, формата 

и содржината на барањето за издава-

ње на лиценцата, формата и содржи-

ната на образецот на лиценцата како 

и формата, содржината и начинот на 

водење на регистарот на лиценци  за 

вршење на стручни  работи во шу-

марството........................................... 81/5 

2393. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за испитување и утврдува-

ње на квалитетот на репродуктивен 

материјал............................................ 81/7 

2421. Правилник за формата, содржината 

како и начинот на водење на региста-

рот за издадени контролни марки-

етикети и евидентната книга за иско-

ристени контролни марки-етикети..... 82/6 

2422. Правилник за формата, содржината 

на барањето за издавање на контрол-

ната марка-етикета, потребната доку-

ментација, формата и содржината на 

контролната марка-етикета како и на-

чинот на издавањето на контролната 

марка - етикета ....................................  82/10 

2423. Правилник за формата и содржината 

на извештајот за увезениот, продаде-

ниот и останатиот на залиха семенски 

и саден материјал од земјоделски ра-

стенија  .................................................  82/13 

2424. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за местото на поставување, 

начинот на поставување, формата и 

содржината на барањето како и фор-

мата и содржината на одобрението за 

поставување на пчелни семејства во 

шума.................................................... 82/15 

3020. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за трговија со материјал за 

вегетативно размножување на вино-

вата лоза (*) .........................................  104/15 

3021. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

обрасците за поднесување на месечни 

извештаи и годишен извештај за 

складираните брашна .........................  104/16 

3051. Наредба за спроведување на меѓуна-
родниот стандард за утврдување на 
услови за определување на подрачја 
слободни од штетни организми бр. 4 .  106/29 

3052. Решение за овластување на лабора-
тории за анализа и суперанализа на 
земените примероци за контрола на 
брашно ..................................................  106/35 

3173. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за трговија со материјал за 
размножување и саден материјал од 
овошни растенија наменет за произ-
водство на овошје (*)....................... ... 108/17 

3727. Правилник за  дополнување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
зоотехничките документи, како и на-
чинот на пополнување на обрасците 
за издавање на зоотехничките доку-
менти*   .................................................  118/32 

3771. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на регистар на 
одобрени институции за добивање и 
пресадување на јајце клетки и ембри-
они .........................................................  119/27 

3834. Правилник за потребната стручна 
оспособеност за правни или физички 
лица, кои се стручно оспособени да 
вршат стручен надзор над одделни 
јавни услуги .........................................  121/2 

3877. Наредба за спроведување на меѓуна-
родниот стандард за услови за ут-
врдување на места за производство 
слободни од штетни организми и 
производен простор слободен од 
штетни организми бр. 10 .....................  123/9 

4809. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на регистар на 
станици за тестирање на својствата 
на добитокот ........................................  153/58 

4856. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење и чување на еви-
денцијата за секое третирање на рас-
тенијата и на растителните производи 
од страна на корисниците кои упот-
ребуваат производи за заштита на 
растенијата  ..........................................  156/5 

4996. Правилник за висината на надомес-
токот за издавање на контролната 
марка-етикета .......................................  159/2 

5558. Правилник за видот на податоците, 
постапката и начинот за запишување и 
доделување на единствен идентифика-
циски број на земјоделското стопан-
ство  и за промена на податоци и бри-
шење, содржината и формата на об-
разците и потребната придружна до-
кументација за запишување, промена 
на податоци и бришење и начин и рок 
за ракување, употреба, објавување и 
чување на податоците од Eдинствен 
регистар на земјоделски стопанства, 
како и содржината и формата на реше-
нието за запишување и решението за 
бришење од Eдинствениот регистар на 
земјоделски стопанства..................... 178/11 
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5669. Правилник за видот на ознаката за 

сеча, видот на шумскиот жиг за озна-

ка за сеча, начинот  на вршење на оз-

наката за сеча, формата и содржината 

на книгата за евиденција на извршена 

ознака за сеча во шума во државна 

сопственост, книгата за евиденција 

на извршена ознака за сеча во шума 

во приватна сопственост и книгата за 

евиденција на направена шумска 

штета во шума во државна сопстве-

ност.......................................................  183/20 

5670. Правилник за формата и содржината 

на Регистарот на заверени шумски 

жигови за ознака за сеча, шумски жи-

гови за жигосување на дрво и дрвни 

сортименти, шумски жигови за жиго-

сување на увезено дрво и шумски жи-

гови за обележување на дрвна маса 

од настаната шумска штета како и на-

чинот на неговото водење ..................  183/25 

5671. Правилник за минимални-технички 

средства и човечки ресурси кои треба 

да ги исполнува правното лице за из-

вршување шумскокултурни работи за 

активностите на сеча и дотур .............  183/28 

5672. Правилник за формата и содржината 

на барањето за издавање на лиценца 

за шумскокултурни работи за актив-

ностите на сеча и дотур ......................  183/28 

5673. Правилник за формата, содржината 

на образецот на лиценцата и начинот 

на водење на регистарот за издадени 

лиценци за шумскокултурни работи 

за активностите на сеча и дотур…… 183/30 

5674. Правилник за начинот на обезбеду-

вање на сопствени потреби со огрев-

но дрво на физички лица од државна 

шума, формата и содржината на шум-

скиот жиг-означувач за жигосување 

на дрвната маса посечена од страна 

на физички лица и бојата која ќе се 

користи при втиснување на шумски-

от жиг, како и формата и содржината 

на регистарот на податоци за еви-

денција на исечена дрвна маса во 

државна нискостеблена шума од 

страна на физички лица за сопствени 

потреби и начинот на водење на еви-

денцијата ..............................................  183/32 

5675. Правилник за видот и начинот на 

жигосување, видот на шумскиот жиг 

за жигосување за исечено дрво и дрв-

ни сортименти, начинот на издавање 

на испратница, пуштање во промет 

на исечено дрво, формата и содржи-

ната на регистарот на издадени и за-

верени испратници, формата и сод-

ржината на испратниците, формата и 

содржината на барањето за издавање 

на испратница и висината на надо-

местокот за издадени испратници .....  183/36 

5676. Правилник за формата и содржината 
на барањето за регистрирање за про-
мет на дрво и дрвни сортименти, 
формата и содржината на решението 
за промет на дрво и дрвни сорти-
менти, формата и содржината на из-
вестувањето до државниот инспекто-

рат за шумарство и ловство како и 
формата, содржината и начинот на 
водење на регистар на правни лица 
кои вршат промет на дрво и дрвни 
сортименти, како и потребната доку-
ментација ..............................................  183/44 

5718. Правилник за критериумите во од-

нос на просторните услови и матери-
јално- техничката и информатичката 
опрема на просториите за полагање 
на испитот за  добивање уверение за 
вршење стопански риболов и увере-
ние за рибочувар ..................................  184/28 

5734. Правилник посебните критериуми 

за одделни видови, раси и хибриди 
кои согласно со одгледувачката прог-
рама се наменети за размножување ...  185/4 

5770. Правилник за начинот на бодирање 
на првиот и вториот дел од испитот 
за добивање уверение за вршење сто-
пански риболов, формата и содржи-
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пија...................................................... 49/651 

1523. Упатство за практикување на ме-
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дицина заснована на докази при  

“cluster” главоболка (Horton-ов син-
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1533. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  ди-

ференцијална дијагноза на епизодис-
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1534. Упатство за практикување на ме-
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дицина заснована на докази при  ин-
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1539. Упатство за практикување на ме-
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мускулни крампи............................... 50/149 

1549. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  на-
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дицина заснована на докази при  бав-
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дицина заснована на докази при  

транзиторна исхемична атака........... 50/167 
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дицина заснована на докази за трет-

ман на пролонгиран епилептичен на-

пад и третман на статус епилептикус.  50/172 

1555. Упатство за практикување на ме-
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1556. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази за трет-
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1566. Упатство за практикување на ме-
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дицина заснована на докази при  фун-

кционални цревни нарушувања и 

иритабилен цревен синдром.............. 50/248 

1570. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  гас-

тро-езофагеална рефлуксна болест.... 50/253 

1571. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при гас-
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1575. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при хро-

ничен панкреатитис........................... 50/281 

1576. Упатство за практикување на ме-
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дицина заснована на докази при оп-

стипација кај возрасни....................... 50/294 

1579. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при при-

марната билијарна цироза................. 50/299 

1580. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  пеп-

тичка улкусна болест, инфекција со 

Helicobacter pylori и хроничен гас-

трит..................................................... 50/303 

1581. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази во пре-

венција и скрининг на колоректални-

от канцер............................................. 50/308 

1582. Упатство за практикување на ме-
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1583. Упатство за практикување на ме-

дицина  заснована на докази при ул-

церозниот колитис............................. 50/318 

1584. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при ви-

русен хепатитис................................. 50/323 
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дицина заснована на докази при тре-

тирање на психолошките проблеми 

на интелектуално инфериорните лица 

во примарната здравствена заштита.. 50/337 

1586. Упатство за практикување на ме-

дицинa заснована на докази при  

третман на адолесцент и долготрајна 

болест................................................. 50/343 
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дицина заснована на докази при трет-

ман на невролептичен малиген син-

дром (НМС)......................................... 50/379 

1594. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при трет-

ман на пациент со психосоматски 

симптоми............................................ 50/383 

1595. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  

третман на пациент со зависност од 

лекови во примарната здравствена 

заштита............................................... 50/391 
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ман на шизофренија........................... 50/410 

1600. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при трет-
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болест кај родителите на детето......... 50/442 
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тофталмија......................................... 50/560 
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1628. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при пов-

реди на очните капаци, пресептален 

целулитис и орбитален целулитис..... 50/563 

1629. Упатство за практикување на ме-

дицина  заснована на докази при ири-

доциклитис......................................... 50/566 

1630. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при кон-

јунктивитис........................................ 50/570 

1631. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при кор-

неални улцерации и кератитис.......... 50/575 

1632. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  пте-

ригиум................................................ 50/579 

1633. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  ки-

нинска амблиопија............................. 50/581 

1634. Упатство за практикување на ме-

дицина  заснована на докази при 

проблеми со очите кај корисници на 

контактни леќи................................... 50/584 

1635. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  ка-

таракта................................................ 50/587 

1636. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  гла-

уком.................................................... 50/591 

1637. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  тим-

панометрија......................................... 50/596 

1638. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  оти-

тис екстерна........................................ 50/599 

1639. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  оти-

тис медија кај децата.......................... 50/604 

1640. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при хро-

ничен  отитис медија......................... 50/607 

1641. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  по-

ставувањето на вентилациони туби... 50/611 

1642. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при аку-

тен мастоидитис................................. 50/615 

1643. Упатство за практикување на ме-

дицината, заснована на докази 

при идиопатска сензоневрална редук-

ција на слухот..................................... 50/618 

1644. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  ба-

ротитис и  баротраума....................... 50/622 

1645. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при акут-

на акустична траума........................... 50/625 

1646. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при  пе-

риферна фацијална парализа.............. 50/628 

1647. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при пов-

реди на ушка....................................... 50/631 

1648. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при по-

стоење на церумен............................. 50/634 

1649. Упатство за практикување на ме-

дицина  заснована на докази при ту-

мори на ушниот канал........................ 50/636 

1650. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при аку-

тен абдомен........................................ 50/639 

1651. Упатство за практикување на ме-

дицина  заснована на докази при кар-

цином на панкреасот.......................... 50/645 

1652. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при ин-

тестинална опструкција, паралитички 

илеус и псевдо-опструкција............... 50/648 

1653. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при ко-

лоректален карцином......................... 50/652 

1654. Упатство за практикување на ме-

дицината, заснована на докази при 

постоперативно следење на колорек-

тален карцином.................................. 50/656 

1655. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при бо-

лести кои предизвикуваат ректално 

крвавење............................................. 50/659 

1656. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при прег-

лед на пациент со ректално крвавење. 50/663 

1657. Упатство за практикување на ме-

дицина заснована на докази при аб-

нормално менструално крвавење.....   50/666 

1734. Листи за дополнување на Листите за 

класификација на супстанции и рас-

тенија во листите од меѓународните 

конвенции за опојни дроги и прихот-

ропни супстанции во категорија на 

опојни дроги и психотропни суп-

станции .................................................  56/13 

3938. Правилник за изменување и допoл-

нување на Правилникот за потреб-

ниот простор, опрема и стручен кадар 

за основање, почнување со работа и 

вршење на здравствена  дејност во 

здравствени установи........................ 125/6 

3939. Правилник за дијагнозите кои се 

сметаат како потешка болест............ 125/7 

4192. Правилник за делокругот на работа 

на внатрешните организациони еди-

ници и минималниот број изврши-

тели по внатрешни организациони 

единици во здравствените установи.. 132/19 

4653. Правилник за содржината и начинот 

на советувањето на бремената жена 

пред прекинувањето на бременоста.. 148/21 

4708. Правилник за формата и содржината 

на конзилијарното мислење со наод, 

медицинската документација, како и 

надоместокот за издавање на конзи-

лијарно мислење со наод за оствару-

вање на правото на паричен надомес-

ток  за  помош и нега од друго лице.... 150/8 
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4709. Правилник за начинот на вршење на  

ревизија на наодот, оцената и мисле-

њето за  потребата од помош и нега 

од друго лице, конзилијарното мисле-

ње и наод за додаток за  слепило и 

мобилност и додаток за глувост........ 150/10 

5117. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за имунопро-

филакса, хемиопрофилакса, лицата 

кои подлежат на овие мерки, начинот 

на изведување и водење на евиденци-

ја и документација ..............................  164/7 

5916. Правилник за поблиските услови и 

критериуми во однос на просторот, 

опремата и стручниот кадар за врше-

ње на  активности на кожа или актив-

ности со кои се продира во кожата и 

за видот на информациите по однос 

на здравствените ефекти од услугите 

и начинот на давање на информации-

те на лицата кои ги користат услугите  192/34 

5917. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

образецот на барањето за издавање 

дозвола за производство на токсични-

те хемикалии и на нивните прекур-

зори, како и работата со капацитети 

за хемиско производство за целите 

кои не се забранети .............................  192/38 

5918. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

образецот на барањето за издавање 

дозвола за увоз, извоз и транзит на 

токсични хемикалии и нивните пре-

курзори за целите кои не се забра-

нети..................................................... 192/39 

6074. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за содржината на образецот 

на барањето и потребната документа-

ција која треба да се достави за запи-

шување на медицинските помагала 

во Регистерот на медицински помага-

ла во Република Македонија.............. 197/411 

   

МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

   

Рег. бр.  Бр./стр. 

163. Правилник за видот на образование-

то на лицата кои остваруваат воспит-

но-образовна дејност во ученичкиот 

дом ........................................................  9/26 

303. Правилник за начинот и подрачјата 

за вршењето на самоевалуацијата на 

средните училишта .............................  11/11 

593. Правилник за начинот и областите 

за вршењето на самоевалуацијата на 

основните  училишта ..........................  19/166 

594. Правилник за начинот на верифика-

ција на основното училиште и фор-

мата, содржината, како и начинот на 

водење на Централен регистар и оп-

штински регистар на Основни учи-

лишта ....................................................  19/166 

1066. Правилник за посебните критериу-

ми за прогласување и надворешна 

евалуација на  научните центри на из-

вонредност ...........................................  35/96 

1196. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водењето на регистарот 

на ученици што склучиле договори за 

практична обука со установата за 

стручно образование и обука и рабо-

тодавачот ..............................................  41/88 

1689. Правилник за утврдување на норма-

тивите и стандардите за бројот на 

учениците, како и нормативите за оп-

рема, простор и соодветен воспитен 

кадар во ученичките домови ...............  52/22 

1690. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водењето на документа-

цијата и евиденцијата во студентски-

те домови ..............................................  52/24 

1691. Правилник за нормативите и стан-

дардите за опрема, простор и кадар 

во студентските домови ......................  52/26 

1725. Правилник за начинот на обработка 

на личните податоци, лицата кои се 

овластени да ги користат податоците 

содржани во поединечните збирки на 

лични податоци, критериумите спо-

ред кои се утврдува нивото на прис-

тап на лицата кои се овластени да ги 

обработуваат личните податоци, тех-

ничките и организациските мерки за 

обезбедување тајност и заштита на 

обработката на личните податоци, на-

чинот на уништување по истекување-

то на рокот на чување на личните по-

датоци и други мерки ..........................  55/19 

1726. Правилник за начинот на обработка 

на личните податоци, лицата кои се 

овластени да ги користат податоците 

содржани во поединечните збирки на 

лични податоци, критериумите спо-

ред кои се утврдува нивото на прис-

тап на лицата кои се овластени да ги 

обработуваат личните податоци, тех-

ничките и организациските мерки за 

обезбедување тајност и заштита на 

обработката на личните податоци, на-

чинот на уништување по истекување-

то на рокот на чување на личните по-

датоци и други мерки ..........................  55/20 
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1727. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот на  проверување 

на објективноста на наставникот при 

оценувањето на постигањата на успе-

хот на учениците по наставните пред-

мети со кои учениците се стекнуваат 

со вештини, односно по наставните 

предмети за кои не може да се врши 

екстерно проверување на постигања-

та на успехот на учениците во јавни-

те средни училишта ............................  55/21 

1735. Правилник за начинот на следењето 

на наставата, полагањето на испитите 

за педагошко - психолошка и метод-

ска подготовка, како и начинот на ак-

редитација на високообразовните ус-

танови ...................................................  56/15 

1736. Правилник за начинот на следењето 

на наставата, полагањето на испитите 

за педагошко - психолошка и метод-

ска подготовка, како и начинот на ак-

редитација на високообразовните ус-

танови ...................................................  56/16 

1904. Правилник за начинот и постапката 

за  доделување дипломи за завршено 

средно образование и  за обрасците 

на дипломите .......................................  61/29 

1918. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот на следењето на 

наставата, полагањето на испитите за 

педагошко - психолошка и методска 

подготовка, како и начинот на акре-

дитација на високообразовните уста-

нови  .....................................................  62/14 

1919. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот на следењето на 

наставата, полагањето на испитите за 

педагошко - психолошка и методска 

подготовка, како и начинот на акре-

дитација на високообразовните уста-

нови  .....................................................  62/14 

1920. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на регистарот за 

високообразовни квалификации ........  62/14 

1995. Правилник за висината на надомес-

токот за трошоците за постапкатa за 

признавање на странска високообра-

зовна квалификација врз основа на 

реално направените трошоци........... 65/35 

2184. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот и  постапката  за 

финансирање, создавање и усовршу-

вање на научно-истражувачките кадри 70/3 

2542. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот и  

постапката  за финансирање, создава-

ње и усовршување на научно-истра-

жувачките кадри .................................  88/5 

2685. Календар за дополнување на Кален-

дарот за организација на учебната 

2013/2014 година во основните учи-

лишта ...................................................  94/3 

2686. Календар за изменување на Календа-

рот за организација на учебната 

2013/2014 година во јавните средни 

училишта ..............................................  94/3 

4092. Календар за организација на учеб-

ната 2014/2015 година во основните 

училишта ..............................................  129/19 

4093. Календар за организација на учеб-

ната 2014/2015 година во јавните 

средни училишта .................................  129/20 

   

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

164. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот за 

остварување на правото на мобил-

ност или слепило, потребната доку-

ментација, составот на првостепената 

и второстепената комисија за давање 

на наод и мислење за потребата за ос-

тварување на ова право, формата и 

содржината на наодот и мислењето и 

водењето на евиденција за издадени-

те наоди ................................................  9/26 

165. Правилник за начинот на остварува-

ње на правото на парична помош на 

самохран родител кој има дете со 

пречки во развојот и потребната до-

кументација за остварување на ова 

право .....................................................  9/27 

166. Правилник за начинот за остварува-

ње на правото на додаток за глувост, 

потребната документација, составот 

на првостепената и второстепената 

комисија за давање на наод и мисле-

ње за потребата за остварување на 

ова право, формата и содржината на 

наодот и мислењето и водењето на 

евиденција за издадените наоди .........  9/31 

167. Решение за впишување на здружение 

во Регистарот на здруженија на граѓа-

ни од областа на социјалната заштита 9/35 

263. Правилник за висината на трошоци-

те за извршување на стручните рабо-

ти  за безбедност при работа...............  10/86 

264. Програма за интеграција на лицата 

на кои им е признаено правото на 

азил во Република Македонија за 

2014 година......................................... 10/86 

265. Годишна програма за финансирање 

на програмските активности на наци-

оналните инвалидски организации, 

нивните здруженија и нивната асоци-

јација, на здруженија за борба против 

семејното насилство и на Црвениот 

крст на Република Македонија од 

приходите од игри на среќа и од за-

бавни игри во 2014 година................... 10/87 
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309. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец декември  

2013 година......................................... 11/16 

518. Решение за давање согласност на 

Статутарна одлука за изменување и 

дополнување на Статутот на  ЈУ Ме-

ѓуопштински центар за социјална ра-

бота Куманово .....................................  17/87 

595. Правилник за поблиските услови, 

критериумите и начинот  на оствару-

вање на правото на партиципација во 

трошоците за згрижување, воспита-

ние, одмор и рекреација на деца во 

јавните установи за деца………......... 19/176 

742. Програма за изменување и дополну-

вање на Годишната програма за фи-

нансирање на програмските актив-

ности на националните инвалидски 

организации, нивните здруженија и 

нивната асоцијација, на здруженија за 

борба против семејното насилство и 

на црвениот крст на Република Маке-

донија од приходите од игри на среќа 

и од забавни игри во 2014 година....... 21/119 

949. Исправка............................................ 28/54 

907. Правилник за начинот на остварува-

ње на правото на парична помош за 

згрижувач и потребната документа-

ција за остварување на ова право ......  26/5 

948. Правилник за стандардите и норма-

тивите за вршење на дејноста на уста-

новите за деца ......................................  28/21 

969. Решение за впишување на здружение 

во Регистарот на здруженија на граѓа-

ни од областа на социјалната заштита 30/8 

1129. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец јануари 

2014 година ..........................................  38/127 

1138. Правилник за минималните барања 

за безбедност и здравје при работа на 

вработени од ризици поврзани со из-

ложување на физички агенси (елек-

тромагнетни полиња)
* 
....................... 40/14 

1139. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за стандардите и нормати-

вите  за вршење на дејноста на уста-

новите за деца..................................... 40/22 

1197. Правилник за начинот на бодување-

то на активното и пасивното учество 

во обуките за стручно усовршување 

на стручните лица за безбедност при 

работа и формата и образецот на пот-

врдата за стекнатите бодови за учес-

тво на обуката за стручно усовршу-

вање ......................................................  41/91 

1322. Објава за висината на минималната 

плата во бруто износ во Република 

Македонија за 2014 година................ 44/116 

1370. Програма за рано учење и развој.... 46/11 

1669. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за формата и 

содржината на обрасците на барања-

та и потребната документација за ос-

тварување на правата за заштита на 

децата ....................................................  51/15 

1670. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за поблиски-

те услови, критериуми и начинот за 

остварување на правата за заштита на 

децата ....................................................  51/28 

1696. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец февруари 

2014 година.......................................... 52/264 

1956. Објава за стапката на трошоци на 

живот и платите за месец март 2014.. 63/56 

2258. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на синдикат на ниво на 

гранка односно оддел ..........................  73/47 

2259. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на синдикат на ниво на 

гранка односно оддел во јавен сектор 73/48 

2260. Решение за бришење на здружението 

од Регистарот на здруженија на гра-

ѓани од областа на социјалната за-

штита ....................................................  73/48 

2261. Решение за бришење на здружение 

од Регистарот на здруженија на гра-

ѓани од областа на социјалната за-

штита ....................................................  73/48 

2410. Објава за стапките на трошоците на 

живот и платите за месец април 2014 

година................................................. 81/20 

2543. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на синдикат на ниво на 

гранка односно оддел во јавен сектор 88/5 

2544. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на синдикат на ниво на 

гранка односно оддел во приватен се-

ктор .......................................................  88/5 

2545. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на здружение на работода-

вачи на ниво на приватен сектор од 

областа на стопанството во Републи-

ка Македонија ......................................  88/6 

2546. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на здружение на работода-

вачи на ниво на приватен сектор од 

областа на стопанството во Републи-

ка Македонија ......................................  88/6 

2547. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на здружение на работода-

вачи на ниво на приватен сектор од 

областа на стопанството во Републи-

ка Македонија ......................................  88/7 

2548. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на здружение на работода-

вачи на ниво на приватен сектор од 

областа на стопанството во Републи-

ка Македонија ......................................  88/8 
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2549. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на здружение на работода-
вачи на ниво на приватен сектор од 
областа на стопанството во Републи-
ка Македонија .....................................  88/8 

2550. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на здружение на работода-

вачи на ниво на приватен сектор од 
областа на стопанството во Републи-
ка Македонија .....................................  88/9 

2551. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на здружение на работода-
вачи на ниво на приватен сектор од 
областа на стопанството во Републи-

ка Македонија .....................................  88/9 

2552. Решение за утврдување на репрезен-
тативност  на здружение на работода-
вачи на ниво на приватен сектор од 
областа на стопанството во Републи-
ка Македонија .....................................  88/10 

2553. Решение за утврдување на репрезен-

тативност  на здружение на работода-
вачи на ниво на приватен сектор од 
областа на стопанството во Републи-
ка Македонија .....................................  88/10 

2554. Решение за утврдување на репрезен-
тативност на здружение на работода-
вачи за територијата на Република 

Македонија на ниво на приватен се-
ктор од областа на стопанството .......  88/11 

2555. Решение за утврдување на репрезен-

тативност  на здружение на работода-

вачи на ниво на приватен сектор од 

областа на стопанството во Републи-

ка Македонија .....................................  88/12 

2556. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на здружение на работода-

вачи за територијата на Република 

Македонија ..........................................  88/12 

2557. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на синдикат на ниво на 

гранка односно оддел во јавен сектор 88/13 

2741. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец мај 2014 го-

дина во однос на месец април 2014 

година...................................................  95/16 

2768. Решение за давање согласност на 

Статутарна одлука за изменување и 

дополнување на Статутот на ЈУ Дом 

за доенчиња и мали деца Битола .......  97/7 

2797. Програма  за едукација на децата од 

предучилишна возраст во  установите 

за згрижување и воспитување на 

деца, со процесот на одгледување и 

консумирање на здрава храна  ...........  98/62 

2907. Решение за запирање од извршување 
на Правилникот за изменување и до-
полнување на Правилникот за начинот 
и условите за стекнување со право за 
доделување на станбен простор под 
закуп во домовите за живеење на ко-
рисниците на пензија со кои управува 

Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување  на Македонија............ 101/40 

2970. Решение за давање согласност на 

Статутарна одлука за изменување и 

дополнување на Статутот на ЈУ Ме-

ѓуопштински центар за социјална ра-

бота Кавадарци ....................................  103/37 

3022. Решение за запирање од извршување 

на Правилникот за начинот и услови-

те за продажба и давање под закуп на 

деловен простор со кој управува 

Фондот на пензиското и инвалидско-

то осигурување на Македонија...........  104/18 

3029. Правилник за критериумите и начи-

нот за користење на соодветен стан 

за сместување или на парична помош 

потребна за обезбедување простории 

за сместување на признаен бегалец... 105/4 

3186. Решение за давање согласност на 

Статутарна одлука за изменување на 

Статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-

тар за социјална работа Кочани..........  109/9 

3450. Решение за впишување на здружение 

во Регистарот на здруженија на граѓа-

ни од областа на социјалната заштита 113/93 

3451. Правилник за нормативите и стан-

дардите за простор, опрема, стручни 

кадри и средства потребни за основа-

ње и започнување со работа на уста-

нова за социјална заштита - центар за 

давање помош во домашни услови ....  113/93 

3452. Правилник за нормативите и стан-

дардите за простор, опрема, стручни 

кадри и средства потребни за основа-

ње и започнување со работа на уста-

нова за социјална заштита - дневен 

центар за стари и возрасни лица ........  113/94 

3584. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец јуни 2014 

година.................................................. 115/84 

3772. Правилник за содржината и начинот 

на водење на евиденцијата за прис-

тигнати барања, примени податоци и 

донесени акти за остварување на пра-

вото на еднократен отпис....................  119/30 

3773. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за оствару-

вање на правото за еднократен отпис  

на долг ..................................................  119/32 

3963. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец јули 2014 

година.................................................. 125/20 

4038. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за формата, 

содржината и начинот на водење на 

педагошката документација и еви-

денција во детска градинка и центар 

за ран детски развој .............................  127/42 

4245. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за стандар-

дите и нормативите за вршење на деј-

носта на установите за деца ................  136/5 
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4291. Решение за утврдување на репрезен-

тативноста синдикат на ниво на 

гранка, односно оддел заради учество 

во колективно договарање во при-

ватен сектор во областа на сто-

панството .............................................  138/65 

4311. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец август 2014 

година...................................................  138/103 

4659. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец септември 

2014 година ..........................................  148/28 

4710. Правилник за начинот за остварува-

ње на правото на додаток за глувост, 

потребната документација, составот 

на лекарите специјалисти за давање 

на конзилијарно  мислење и наод во 

прв и втор степен за потребата од ос-

тварување на ова право, формата и 

содржината на конзилијарното мис-

лење, како и надоместокот за издава-

ње на конзилијарно мислење............. 150/12 

4711. Правилник за начинот за остварува-

ње на правото на мобилност и сле-

пило, потребната документација, сос-

тавот на лекарите специјалисти за да-

вање на конзилијарно  мислење и на-

од во прв и втор степен за потребата 

од остварување на ова право, форма-

та и содржината на конзилијарното 

мислење, како и надоместокот за из-

давање на конзилијарно мислење...... 150/20 

4712. Правилник за начинот за остварува-

ње  на правото на паричен надомес-

ток за помош и нега од друго лице... 150/30 

4747. Решение за давање согласност на 

Статутарна одлука за измена на Ста-

тутот на ЈУ Центар за социјална ра-

бота Ресен ............................................  152/21 

4982. Решение за утврдување на репрезен-

тативност на синдикат на ниво на 

гранка односно оддел во јавен сектор 158/35 

5118. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот за 

остварување на правото на мобил-

ност и слепило, потребната докумен-

тација, составот на лекарите специја-

листи за давање на конзилијарно  

мислење и наод во прв и втор степен 

за потребата од остварување на ова 

право, формата и содржината на кон-

зилијарното мислење, како и надо-

местокот за издавање на конзилијар-

но мислење…..................................... 164/8 

5137. Решение за давање согласност на 

Статутот на ЈУ Центар за социјална 

работа Кичево ......................................  165/20 

5209. Правилник за начинот на бодирање 

на првиот  (теоретски дел) и на вториот 

(практичен пример) на  стручниот ис-

пит за издавање и обновување на  ли-

ценца за работа  на стручен работник 

во установа за социјална заштита....... 167/11 

5224. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец октомври 

2014 година........................................ 168/68 

5470. Решение за давање согласност на 

Статутарна одлука за изменување и 

дополнување на Статутот на ЈУ Ме-

ѓуопштински центар за социјална ра-

бота Штип ............................................  176/7 

5723. Објава за стапката на трошоците на 

живот и платите за месец ноември 

2014 година ..........................................  184/35 

   

МИНИСТЕРСТВО 

ЗА КУЛТУРА 

   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1111. Правилник за начинот на категори-

зација на филмовите, за облиците на 

акустично и визуелно прикажување 

на категоријата на филмовите и за 

временските периоди во кои може да 

се прикажуваат филмовите што мо-

жат штетно да влијаат врз физичкиот, 

психичкиот и моралниот развој  на 

децата и на младите  ............................  38/77 

1387. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за содржината и начинот на 

водење на регистарот за потеклото на 

движното културно наследство што е 

предмет на трговија, начинот на 

вршење на контрола над водењето на 

регистарот и обрaсците што се упот-

ребуваат ................................................  47/14 

1905. Правилник за начинот за прибирање 

и обработка на податоците, образецот 

на барањето и содржината и начинот 

на водењето на евиденцијата на авто-

ри и носители на сродните права .......  61/32 

2270. Правилник за обликот, содржината 

и техничките карактеристики на си-

стемот за електронско евидентирање 

на емитуваните авторски дела, однос-

но предмети на сродните права ..........  74/10 

2769. Правилник за поблиските критериу-

ми и мерила за оцена на критериуми-

те за финансирање на филмски  про-

екти од национален интерес во фил-

мската дејност  .....................................  97/7 

5043. Правилник за просторните услови  

за материјално - техничката и инфор-

матичката опременост на простории-

те за полагање на испитот за добива-

ње на конзерваторска лиценца ...........  161/35 

5044. Правилник за просторните услови  

за материјално- техничката и инфор-

матичката опременост на простории-

те за полагање на испитот за добива-

ње на лекторска лиценца .....................  161/36 
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МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

151. Правилник за начинот, правилата и 

посебните услови за вршење на 

инспекциски надзор и  посебните ус-

лови кои треба да ги исполнува лице 

за  да врши инспекциски надзор на  

јавен воздушен превоз ........................  8/69 

168. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето и потребна-

та документација, формата и содржи-

ната на образецот на дозволата за 

управување со гробишта, како и на-

чинот на издавање и одземање на 

дозволата и формата, содржината  и 

начинот на водење на регистарот за 

издадени и одземени дозволи за упра-

вител со гробишта ...............................  9/35 

324. Правилник за техничката опрема за 

вршење на погребување..................... 12/100 

325. Правилник за формата и содржината 

на барањето за издавање на овласту-

вањата за изработка на проектна до-

кументација, за ревизија на проектна 

документација, за инженер за изведба 

и за надзорен инженер........................ 12/100 

884. Правилник за формата и содржината 

на oбразецот на потврдата за ослобо-

дување од плаќање на увозни да-

вачки, данок на додадена вредност и 

акциза за изградба на патна делница 

и  формата и содржината на образе-

цот на барањето за ослободување од 

плаќање на увозни давачки, данок на 

додадена вредност и акциза за из-

градба на патна делница .....................  24/14 

885. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за враќање 

на акциза за изградба на патна дел-

ница ......................................................  24/18 

886. Правилник за формата и содржината 

на образецот на известувањето за ос-

лободување од обврска за плаќање на 

данок на додадена вредност за из-

градба на патна делница .....................  24/20 

887. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за враќање 

на данок на додадена вредност за из-

градба на патна делница .....................  24/22 

1001. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето и потребна-

та документација, формата и содржи-

ната на образецот на дозволата за 

вршење на погребални услуги, начи-

нот на издавање и одземање на дозво-

лата, како и формата и содржината на 

регистарот за издадени и одземени 

дозволи за вршење на погребални ус-

луги ......................................................  33/54 

1002. Правилник за формата и содржината 

на барањето за издавање на лиценци-

те за управител на градба, проектира-

ње на градби, ревизија на проектна 

документација, изведувач на градби, 

надзор на изградбата на градби и уп-

равител на одржување на објекти ка-

ко и потребната документација ..........  33/59 

1003. Правилник за формата и содржината 

на потврдата за извршена општоко-

рисна работа, како и формата, сод-

ржината и начинот на водење на ре-

гистарот за вршење на општокорисна 

работа ....................................................  33/67 

1081. Правилник за изменување и дополнува-

ње на Правилникот за стандарди и нор-

мативи за урбанистичко планирање.......... 37/4 

1082. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за поблиска-

та содржина, размер и начин на гра-

фичка обработка на урбанистичките 

планови................................................ 37/5 

2247. Правилник за начинот на постапување 

на администраторот во информациски-

от систем е-одобрение за градење.... 72/67 

2394. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за измени во текот на изг-

радбата и образецот на Решението за 

одобрување на измените.................... 81/9 

2455. Правилник за формата и содржината 

на потврдата за вршење на превоз на 

носителите на семејно земјоделско 

стопанство ............................................  85/13 

2558. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за постапката за издавање 

на дозвола, формата и содржината на 

дозволата за машиновозачот  и фор-

мата и содржината на регистарот за 

издадени дозволи
(*)

 ..............................  88/13 

2559. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето и упатството за пополнува-

ње на барање за овластување на лица-

та-обучувачи за вршење на обука на 

машиновозачи за општа професионал-

на способност, за стручно познавање и 

компетентност во врска со железнич-

кото возило и стручно познавање и 

компетентност во врска со железнич-

ката инфраструктура, формата и содр-

жината на образецот на овластувањето  

и формата и содржината на Регистарот 

на издадени овластувања
(*)

................ 88/21 

2560. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за издавање на првата по-

тврда и дополнителната потврда за 

пуштање во употреба на железничко  

возило, како и за формата и содржи-

ната на првата потврда и дополнител-

ната потврда за пуштање во употреба 

на железничко возило
(*)

  ......................  88/29 
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2561. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
барањето за обука за општа професи-
онална способност, како и формата и 
содржината на образецот на потврда-
та за успешно завршена обука

(*)
 ........  88/37 

2562. Правилник за формата и содржината 

на барањето и упатството за пополну-
вање на барање за овластување на ли-
цата -испитувачи на машиновозачи за 
општа професионална способност, за 
стручно познавање и компетентност 
во врска со железничкото возило и  
стручно познавање и компетентност 

во врска со железничката инфрастру-
ктура, формата и содржината на 
образецот на овластувањето и форма-
та и содржината на Регистарот на из-
дадени овластувања ............................  88/40 

2563. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 

барањето и упатството за пополнува-
ње на барањето за издавање на серти-
фикат за сигурност за вршење на пре-
воз за сопствени потреби, формата и 
содржината на образецот на сертифи-
катот за сигурност, како и формата и 
содржината на Регистарот за издаде-

ни сертификати за сигурност
(*)

 ..........  88/53 

2687. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето и упатството за пополнува-

ње на барањето за издавање на серти-

фикат на субјектот задолжен за одр-

жување на железнички возила, фор-

мата и содржината на сертификатот 

за одржување на железнички возила 

како и формата и содржината на ре-

гистарот на издадени сертификати
(*)

 .  94/3 

2688. Правилник за формата и содржината 

на барањето на машиновозач за пола-

гање на испит за општа професионал-

на способност, формата и содржината 

на образецот на уверението за поло-

жен испит како и начинот и постап-

ката за полагање на испитот ..............  94/8 

2689. Правилник за формата и содржината 

на барањето и упатството за пополну-

вање на барањето за издавање на одо-

брението за сигурност за управување 

со железничка инфраструктура, фор-

мата и содржината на образецот на 

одобрението за сигурност, како и 

формата и содржината на регистарот 

на издадени одобренија за сигурност. 94/13 

2690. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
барањето и упатството за пополнува-
ње на барањето за издавање на серти-
фикат за сигурност, формата и содр-
жината на образецот на сертификатот 
за сигурност, како и формата и содр-

жината на Регистарот за издадени 
сертификати за сигурност

(*)
 ...............  94/26 

2691. Правилник за формата и содржината 

на дневникот со список на патници 

кои се превезуваат од друга општина  94/39 

2718. Првилник за изменување и дополну-

вање на Правилникот за формата и 

содржината на барањето, потребната 

документација  и образецот на реше-

нието за изведување на градбите од-

носно поставување на опремата за 

кои не е потребно одобрение за гра-

дење ......................................................  95/11 

2751. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за степенот на уредувањетo 

на градежното земјиште со објекти на 

комуналната инфраструктура и начи-

нот на утврдување на висината на 

трошоците за уредувањето во завис-

ност од степенот на уреденост ...........  96/13 

2798. Правилник за постапката и програ-

мата за полагање на испитот за доби-

вање на сертификат за автотакси во-

зач, формата и содржината на увере-

нието за положен испит и на серти-

фикатот за авто-такси возач ................  98/63 

2846. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето и постапката на издавање 

на мемориски картички .......................  99/18 

2908. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за начинот и постапката за 

издавање, обновување и одземање на 

лиценците за проектирање на градби, 

ревизија на проектна документација, 

управител на градба, изведувач на 

градби, надзор над изградбата на 

градби и управител на одржување на 

објекти, формата и содржината на об-

разецот на лиценците како и формата 

и содржината и начинот на водењето 

на регистарот за издадени, обновени 

и одземени лиценци.............................  101/40 

3063. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за степенот на уредувањетo 

на градежното земјиште со објекти на 

комуналната инфраструктура и начи-

нот на утврдување на висината на 

трошоците за уредувањето во завис-

ност од степенот на уреденост ...........  107/36 

3187. Правилник за Програмата за полага-

ње на испитите и постапката за доби-

вање на сертификатот за обучувачи 

за учество на возачите во меѓународ-

ниот превоз на патници и стоки  и 

сертификатот за обучувачи за профе-

сионална компетентност .....................  109/9 

3188. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за стандарди за вклопување 

на бесправни објекти во урбанистич-

ко планска документација ...................  109/11 

3453. Правилник за формата и содржината 

на барањето за издавање на лиценца 

и потребната документација ...............  113/96 
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3573. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за степенот на уредувањетo 

на градежното земјиште со објекти на 

комуналната инфраструктура и начи-

нот на утврдување на висината на 

трошоците за уредувањето во завис-

ност од степенот на уреденост ...........  115/53 

3924. Правилник за формата и содржината 

на лиценцата за отстранување на ош-

тетените возила и возила во дефект 

од општинските и локалните патишта 

за територијата на соодветната оп-

штина или градот Скопје ....................  124/22 

3940. Правилник за формата и содржината 

на барањето и потребната доку-

ментација за добивање на лиценцата 

за отстранување на оштетените вози-

ла и возила во дефект од општински-

те и локалните патишта за територи-

јата на соодветната општина или Гра-

дот Скопје.......................................... 125/7 

3941. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за стандарди и нормативи 

за урбанистичко планирање.............. 125/9 

4039. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот, постапката и 

програмата за полагање на испитот за 

добивање на сертификат за учество 

на возачите во меѓународниот патен 

сообраќај, формата и содржината на 

уверението за положен испит и на 

сертификатот .......................................  127/62 

4130. Правилник за формата и содржината 

како и начинот на водење на регис-

тарот за поднесените барања за утвр-

дување на правен статус на бес-

правни објекти.................................... 130/96 

4131. Правилник за критериумите во од-

нос на просторните услови и мате-

ријално-техничката и информатичка-

та опрема на просториите за полага-

ње на првиот дел (теоретскиот дел) 

од испитот за стекнување звање упра-

вувач на чамец и првиот дел (тео-

ретскиот дел) од испитот за стекнува-

ње звање за член на екипаж на брод .  130/101 

4132. Правилник за критериумите во од-

нос на просторните услови и мате-

ријално-техничката и информатичка-

та опрема на просториите за пола-

гање на теоретскиот дел од испитот 

за општа професионална способност 

и теоретскиот дел од испитот за 

стручно познавање и компетентност 

во врска со железничкото возило и за 

стручно познавање и компетентност 

во врска со железничката инфрастру-

ктура, како и периодичните проверки 

на знаењето на машиновозач .............  130/101 

4133. Правилник за начинот на стекнува-

ње звање управувач на чамец, планот 

и програмата за полагање испит за 

стекнување звање управувач на ча-

мец, образецот на уверението за стек-

натото звање и начинот на бодирање 

на првиот–теоретски дел од испитот 130/102 

4213. Правлник за изменување на Правил-

никот за начинот, постапката и прог-

рамата за полагање на испитот за до-

бивање на сертификат за професио-

нална компетентност на управителот 

или од него овластено лице одго-

ворно за превоз, формата и содржи-

ната на уверението за положен испит 

и на сертификатот за професионална 

компетентност ......................................  134/9 

4214. Правилник за критериумите во од-

нос на просторните услови и матери-

јално-техничката и информатичката 

опрема на просториите за полагање 

на испитот за стручна оспособеност 

на возачите на моторните возила за 

превоз на опасни материи ...................  134/9 

4229. Правилник за критериумите во од-

нос на просторните услови и матери-

јално- техничката и информатичката 

опрема на просториите за полагање 

на испитите за добивање на сертифи-

кат за професионална компетентност, 

сертификат за учество во меѓународ-

ниот превоз на патници и стоки и 

сертификат за автотакси возач.......... 135/13 

4292. План за распределба на транспорт-

ните дозволи за 2015 година ...............  138/66 

4354. Правилник за начинот на издавање, 

продолжување и одземање на ли-

ценцата,  формата и содржината на 

образецот на барањето за издавање 

на лиценцата, како и формата и сод-

ржината на образецот на лиценцата 

за управител за вршење на дејностите 

на управување со станбени згради .....  140/5 

4397. Методологија за изменување на Ме-

тодологијата за процена на пазарната 

вредност на недвижен имот ................  142/7 

4610. План за распределба на меѓуна-

родните транспортните дозволи за 

2015 година ..........................................  146/58 

4654. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за стандарди 

и нормативи за урбанистичко плани-

рање ......................................................  148/22 

4748. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето, потребната документација  

и образецот на решението за изведу-

вање на градбите односно поставува-

ње на опремата за кои не е потребно 

одобрение за градење ..........................  152/21 
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5007. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за посебните 

техничко-експлоатациони услови за 

возилата за вршење на одделните ви-

дови на превоз во патниот сообраќај 

и за формата и содржината на пот-

врдата за исполнување на посебните 

техничко-експолатациони услови..... 160/45 

5522. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот 

на постапување на администраторот 

во информацискиот систем Е-одобре-

ние за градење .....................................  177/46 

5771. Правилник за критериумите во од-

нос на просторните услови и матери-

јално - техничката и информатичката 

опрема на просториите за полагање 

на испитот за општа професионална 

способност  ..........................................  188/25 

6055. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот, 

постапката и поблиските услови за 

одобрување на возни редови за нови 

линии и за промена на одобрени ли-

нии во меѓуопштинскиот и меѓуна-

родниот превоз на патници, изда-

вање, продолжување и одземање на 

дозволата за одобрена линија, форма-

та и содржината на образецот на доз-

волата и на возниот ред ......................  196/152 

6741. Број на поединечни транспортни доз-

воли по држави и квоти со назнака 

кој од нив се критични дозволи......... 201/52 

1692. Исправка на Правилникот за утврду-

вање способност за пловидба на ча-

мец и баждарење, начинот на водење 

на регистарот на чамци, образецот и 

содржината на пловидбената дозвола 

и регистарската ознака (објавен во 

„Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 177/2013 од 18.12.2013 

година)................................................ 52/27 

   

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

348. Правилник за форма и содржина на 

образецот и начинот на водење на 

евиденција на колективни постапува-

чи и на производители кои склучиле 

договор за преземање на обврски за 

постапување со отпадната опрема со 

колективен постапувач .......................  13/22 

870. Правилник за формата и содржината 

на образецот на дозволата за извоз на 

ГМО и/или ГМО производи................ 23/19 

871. Правилник за начинот и постапката 

за учество на јавноста во издавањето 

на дозволите за ограничено користе-

ње на ГМО, за намерно ослободува-

ње на ГМО во животната средина, за 

пуштање на ГМО на пазар, како и  на 

други  информации  поврзани со ко-

ристењето на ГМО............................. 23/23 

961. Правилник за информациите кои 

можат да изостанат од нотификација-

та за пуштање на ГМО производ на 

пазарот (*).......................................... 29/43 

988. Правилник за начинот на  постапу-

вање со  изјава за примање и предава-

ње на отпадна опрема  како и форма-

та и содржината на изјава за примање 

и предавање на отпадна опрема .........  32/69 

2005. Правилник за формата и содржината 

на образецот  и начинот на изготвува-

ње на извештајот за процена од ГМО 

производ* .............................................  67/2 

2078. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за издавање дозвола за 

спроведување на научно истражува-

ње во природата ...................................  68/48 

2079. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за добивање дозвола, како и 

формата и содржината на дозволата 

за оператор на депонија ......................  68/55 

2080. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

дневникот за евиденција за постапу-

вање со отпад, формата и содржината 

на формуларите за идентификација и 

транспорт на отпадот и формата и со-

држината на обрасците за годишни 

извештаи за постапување со отпад.....  68/62 

2081. Правилник  за изменување  на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за добивање дозвола, како и 

формата и содржината на дозволата 

за  вршење на дејност оператор на 

инсталација за горење или согорува-

ње на отпад ...........................................  68/79 

2082. Правилник за изменување на Пра-

вилникот  за формата и содржината 

на обрасците на извештаите за коли-

чините на собраните отпадни батерии 

и акумулатори и за  количините на 

превземни, третирани или рециклира-

ни отпадни батерии и акумулатори, 

како и начинот на нивното подготву-

вање и доставување .............................  68/85 
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2314. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за регистрација на произво-

дителите кои пуштаат на пазар или 

увезуваат како крајни корисници во 

Република Македонија електрична и 

електронска опрема, формата и сод-

ржината на регистарот на прозводи-

тели кои пуштаат на пазар или увезу-

ваат како крајни корисници во Репуб-

лика Македонија електрична и елек-

тронска опрема, начинот на неговото 

водење и одржување, како и формата 

и содржината на потврдата за упис во 

регистарот ............................................  77/2 

2315. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за форма и содржина на об-

разецот за евиденција за количините 

по категории и вид на опрема која 

производителот ја пушта на пазар во 

Република Македонија  ......................  77/5 

2333. Правилник за изменување  на  Пра-

вилникот за начинот и условите за 

постапување со ПХБ, начинот и усло-

вите што треба да ги исполнуваат ин-

сталациите и објектите за отстранува-

ње и за деконтаминација на ПХБ, 

искористените ПХБ и начинот на оз-

начување на опремата којашто содр-

жи ПХБ ................................................  78/10 

3189. Правилник  за изменување на Пра-

вилникот за поблиските услови што 

треба да ги исполнуваат правните ли-

ца што вршат стручно оспособување,  

програмата за спроведување на обу-

ката како  и формата и содржината на 

потврда  за учество во обука за струч-

но оспособување за  управување 

и/или постапување  со отпад ..............  109/11 

3190. Правилник за изменување  на Пра-

вилникот за постапките и начинот на 

собирање, транспортирање, прера-

ботка, складирање, третман и отстра-

нување на отпадните масла, начинот 

на водење евиденција и доставување 

на податоците ......................................  109/13 

3191. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

образецот на  потврдата за ослободу-

вање од плаќање на надоместок за 

управување со отпад од пакување.... 109/15 

3192. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

образецот на годишниот извештај за 

постапувањето со отпадните батерии 

и акумулатори и начинот на неговото 

доставување, како и формата и сод-

ржината на образецот за водење на 

евиденција за количините и видовите 

на батерии и акумулатори кои се  

пуштени на пазар во Република Ма-

кедонија ...............................................  109/17 

3193. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

образецот на  потврдата за ослободу-

вање од плаќање на надоместок за 

управување со отпадни  батерии и 

акумулатори .........................................  109/21 

3194. Правилник за формата и содржината 

на испратниците и за формата и сод-

ржината на Регистарот на издадени и 

заверени испратници ...........................  109/23 

3195. Правилник за формата и содржината 

на образецот и начинот на водење на 

дневникот за изваденото количество 

на песок, чакал и камен од коритата и 

бреговите на површинските водни 

тела ........................................................  109/27 

3196. Правилник за формата и содржината 

на образецот на дозволата за вадење 

на песок, чакал и камен од коритата и 

бреговите на површинските водни те-

ла ...........................................................  109/30 

3344. Правилник за изменување  на Пра-

вилникот за формата, содржината и 

начинот на доставувањето на барање-

то за регистрација на производители-

те кои пуштаат на пазар или увезува-

ат во Република Македонија батерии 

и акумулатори, начинот на воспоста-

вување на регистарскиот број, како и 

формата и содржината и начинот на 

водење на регистарот на прозводите-

ли кои пуштаат на пазар во Републи-

ка Македонија батерии и акумула-

тори .......................................................  111/24 

3345. Правилник за технички барања на 

инсталациите за складирање на бензи-

ни кај терминалите, како и временски-

те рокови за нивно постигнување сог-

ласно големината на терминалите (*) 111/28 

3346. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за количините на горните 

граници-плафоните на емисиите на 

загадувачките супстанции со цел ут-

врдување на проекции за одреден 

временски период кои се однесуваат 

на намалувањето на количините на 

емисиите на загадувачките супстан-

ции на годишно ниво......................... 111/28 

3347. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

елаборатот за заштита на животната 

средина согласно со видовите на деј-

ностите или активностите за кои се 

изработува елаборат, како и согласно 

со вршителите на дејноста и обемот 

на дејностите и активностите кои ги 

вршат правните и физичките лица, 

постапката за нивно одобрување, ка-

ко и начинот на водење на регистарот 

за одобрени елаборати  .......................  111/29 
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3348. Правилник за технички барања на 

инсталацијата за полнење и празнење 

на мобилни контејнери, временските 

рокови за нивно постигнување сог-

ласно со капацитетот за полнење и 

празнење на бензини на инсталаци-

јата, локациите на кои може да се 

инсталира инсталацијата за полнење 

и празнење на мобилни контејнери, 

како и начинот на вршење на мерења-

та на испуштањата на емисии во воз-

духот (*) ...............................................  111/42 

3387. Правилник за постапката за добивање 

на Б–интегрирана еколошка дозвола.. 112/111 

3489. Правилник за изменување  на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

образецот на годишниот извештај за 

видот и количината на пакувањата 

што се пуштиле   или увезле на пазар 

во Република Македонија во претход-

ната календарска  година и за поста-

пување со отпад од тие пакувања, 

формата и содржината на образецот 

на производствената спецификација, 

формата и содржината на образецот 

на евиденцијата за вкупното пакување 

кое е пуштено на пазар или увезено во 

Република Македонија  како и начи-

нот на кој се води евиденцијата (*)... 114/82 

3490. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за мерките за заштита на 

животната средина кои мораат да ги 

превземат производителите, сопстве-

ниците и субјектите кои постапуваат 

со искористените возила, нивните 

компонети и материјали, целите и ро-

ковите за нивно постигнување и на-

чинот и условите за складирање, фор-

мата и содржината на потврдата за 

преземање на возилото за уништу-

вање, формата и содржината на обра-

зецот за известување како и начинот 

на водење на евиденцијата .................  114/87 

3630. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за постапката за добивање 

А-интегрирана еколошка дозвола  (*) 116/37 

4230. Правилник за поблиската содржина 

на информациите за пуштање на 

ГМО производ на пазарот*............... 135/14 

4655. Правилник за деталната содржина и 

начинот на подготвување на планот 

за подобрување на квалитетот на ам-

биентниот  воздух(*) ..........................  148/23 

4656. Правилник за деталната содржина и 

начинот на подготвување на кратко-

рочните акциони планови за заштита 

на амбиентниот воздух  ......................  148/25 

4810. Правилник за  формата, содржината 

и начинот на доставување на пред-

лог-планот за постигнување на тех-

ничките барања за заштита на живот-

ната средина ........................................  153/61 

5448. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на Регистарот на 

ГМО ......................................................  175/2 

5523. Правилник за формата, содржината 

и потребната документација, како и 

начинот на доставувањето на барање-

то за регистрација на инсталации за 

складирање,  инсталации за полнење 

и празнење, на мобилни контејнери и 

на бензински станици, формата и 

содржината на потврдата за упис во 

регистарот на инсталации за склади-

рање, инсталации за  полнење и праз-

нење на мобилни контејнери и на 

бензински станици, како и формата, 

содржината и начинот на водење на 

регистарот на инсталации за склади-

рање,  инсталации за полнење и праз-

нење на мобилни контејнери и на 

бензински станици ...............................  177/47 

5719. Правилник за изменување  на Пра-

вилникот за формата и содржината на 

барањето за основање на депонија за  

неопасен и инертен отпад ...................  184/28 

5749. Правилник за работата и организа-

цијата на Комисијата за усогласу-

вање, како и начинот на нејзината ра-

бота .......................................................  186/36 

5886. Правилник за  начинот и постапката 

за спроведување на активностите во 

случај на ненамерно ослободување на 

ГМО во животната средина, а кои мо-

жат да имаат негативни последици за 

здравјето на луѓето и за животната 

средина на територијата на друга 

држава(
*
) ...............................................  190/22 

6075. Правилник за минималните технич-

ки услови за вршење на дејноста 

складирање, третман и/или преработ-

ка на отпад, формата и содржината на  

образецот на барањето за добивање, 

промена и обновување на дозвола за 

преработка, третман и/или за склади-

рање на отпад, како и формата и сод-

ржината на образецот на дозволата.... 197/430 

6076. Правилник за формата и содржината 

на поканата за едукација, начинот на 

спроведување на едукацијата, како и 

начинот на водење на единствена 

евиденција за спроведената едукација 197/451 

   

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО  

И АДМИНИСТРАЦИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

4193. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на каталогот на 

работните места во јавниот сектор, 

начинот на определување на шифри-

те на работните места, како и начи-

нот на внесување и бришење на ра-

ботните места од каталогот ................  132/19 
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4194. Правилник за формата и содржината 

на регистарот на вработените во јав-

ниот сектор, начинот на неговото во-

дење, начинот на пристап, корис-

тење, обработка на податоците, како 

и начинот на обезбедување одговор-

ност за веродостојноста и безбедно-

ста на податоците ................................  132/21 

4195. Правилник за формата и содржината 

на трансфер листи на можни пре-

земања на вработените во јавниот 

сектор, начинот на водењето, начи-

нот на пристап, како и начинот на 

обезбедување на одговорност за веро-

достојноста и безбедноста на пода-

тоците ...................................................  132/22 

4398. Правилник за рамката на општи ра-

ботни компетенции за администра-

тивните службеници ...........................  142/8 

4399. Правилник за начинот на организи-

рање и спроведување на обуките во 

училница и преку електронскиот сис-

тем за управување со обуки, како и 

времетраењето и вредноста на обуки-

те за кои не мора да се склучи писмен 

договор со административен службе-

ник ........................................................  142/15 

4400. Правилник За начинот на вршење на 

менторската работа и водењето на ре-

гистарот на ментори на администра-

тивните службеници ...........................  142/15 

4401. Правилник за начинот на водењето 

на постапката за утврдување на мате-

ријална одговорност и формата и сод-

ржината на Решението за надомест на 

штета  ...................................................  142/16 

4402. Правилник за содржината и формата 

на годишниот извештај за изречени 

мерки за утврдена дисциплинска и 

материјална одговорност на админис-

тративните службеници......................  142/18 

4403. Правилник за начинот на водење на 

дисциплинската постапка за дисцип-

лински престап и образец за тајно 

гласање  ................................................  142/26 

4404. Правилник за содржината и формата 

на Годишен план за обуки на адми-

нистративните службеници и извеш-

тајот за негова реализација  ...............  142/30 

4405. Правилник за содржината и формата 

на годишната програма за генерички 

обуки на административни службе-

ници ......................................................  142/30 

4406. Правилник за начинот на спроведу-

вање на испитot за административно 

управување  како и формата и сод-

ржината на потврдата за положен ис-

пит ........................................................  142/30 

5678. Кодекс за административни службе-

ници ......................................................  183/57 

МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

5677. Правилник за постапката и методоло-

гијата за оценувањето на предлог-про-

екти .......................................................  183/50 

   

ВРХОВЕН СУД  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1959. Правилник за начинот на одмерување 

на казните............................................... 64/5 

2334. Исправка................................................ 78/12 

   

УСТАВЕН СУД  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

65. Решение од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 55/2013 од 4 

декември 2013 година .........................  4/2 

66. Издвоено мислење од Уставниот суд 

на Република Македонија.......... 4/2 

67. Решение од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 86/2012 од 11 

декември 2013 година .........................  4/3 

68. Издвоено мислење од Уставниот суд 

на Република Македонија ..................  4/4 

349. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр. 43/2013 од 4 

декември 2013 година .........................  13/23 

350. Издвоено мислење на судија на 

Устаниот суд на Република Македо-

нија .......................................................  13/25 

1004. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 35/2013 од 22 

јануари 2014 година ............................  33/71 

1198. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 145/2012 од 

19 февруари 2014 година ....................  41/93 

1728. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 70/2013-0 од 

26 февруари 2014 година ....................  55/37 

2262. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У.бр.27/2013-0 од 16 

април 2014 година ...............................  73/49 

2263. Издвоено мислење од Уставниот суд 

на Република Македонија ..................  73/53 

2661. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 93/2013 од 28 

мај 2014 година ...................................  92/2 

2662. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У.бр. 149/2013 од 28 

мај 2014 година ...................................  92/3 

2692. Решение од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У.бр. 111/2012 годи-

на од 9 април 2014 година ..................  94/41 

2693. Издвоено мислење од Уставниот суд 

на Република Македонија ..................  94/51 
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2909. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр. 69/2012 од 11 

јуни 2014 година ..................................  101/41 

2910. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр.67/2013 од 11 

јуни 2014 година ..................................  101/43 

3053. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр. 189/2012 од 

25 јуни 2014 година .............................  106/35 

3054. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 6/2013 од 9 ју-

ли 2014 година .....................................  106/38 

3055. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 62/2013 од 28 

мај 2014 година ....................................  106/48 

3056. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр. 47/2014 годи-

на од 25 јуни 2014 година ...................  106/49 

4857. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр. 63/2013 од 8 

октомври 2014 година .........................  156/8 

4858. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр.106/2013 и 

У.бр. 116/2013 од 8 октомври 2014 го-

дина ......................................................  156/9 

4859. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр. 152/2013 од 8 

октомври 2014 година .........................  156/12 

4860. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр. 153/2013 од 8 

октомври 2014 година .........................  156/14 

4861. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр. 8/2014 од 15 

октомври 2014 година .........................  156/15 

4862. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр. 10/2014 од 8 

октомври 2014 година .........................  156/18 

4863. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр. 53/2014 од 8 

октомври 2014 година .........................  156/21 

4864. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр. 73/2014 од 8 

октомври 2014 година .........................  156/22 

5600. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У.бр. 185/2012 го-

дина ......................................................  181/11 

5601. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 3/2013 од 25 

ноември 2014 година ...........................  181/14 

5602. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 13/2013 од 25 

ноември 2014 година ...........................  181/17 

5829. Одлука од Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија бр. 1/2014 од 10 де-

кември 2014 година .............................  189/4 

6109. Одлука од Уставниот суд на РМ, 

У.бр. 38/2014 година од 10 декември 

2014 година ..........................................  198/59 

СУДСКИ СОВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

75. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  6/14 

76. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  6/14 

77. Оглас од Судски совет на Република 

Македонија ..........................................  6/14 

596. Одлука за избор на судии и поротни-

ци на Основен суд Дебар…………..... 19/176 

597. Одлука за избор на судии на Основ-

ниот суд Скопје 1 Скопје ...................  19/177 

1005. Решение за престанок на мандат на 

член на советот ....................................  33/72 

1006. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  33/73 

1007. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  33/73 

1008. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  33/73 

1009. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  33/73 

1234. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  42/113 

1389. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд  Скопје 1 Скопје....... 47/18 

1671. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  51/28 

1672. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  51/28 

1673. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  51/29 

1674. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  51/29 

1675. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  51/29 

1766. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  57/20 

1922. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд  Дебар ........................  62/16 

2006. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  67/6 

2007. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  67/6 

2008. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  67/6 

2271. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  74/11 

2506. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Скопје 1 Скопје ........  87/13 

2507. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Гевгелија ...................  87/13 

2508. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  87/14 

2509. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  87/14 

2510. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  87/14 

2511. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................  87/14 
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2512. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  87/15 

2513. Оглас за избор на член на Судскиот 

совет на Република Македонија од ре-

дот на судиите од апелационо подрач-

је Битола ...............................................  87/15 

2911. Решение за спроведување на избор на 

член на Судскиот совет на Република 

Македонија од редот на судиите од 

апелационо подречје Битола.............. 101/44 

3197. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  109/37 

3198. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  109/37 

3199. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  109/37 

3200. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  109/37 

3201. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  109/37 

3202. Оглас од Судскиот совет на Републи-

ка Македонија ......................................  109/37 

3574. Решение за престанок на мандат на 

член на советот ....................................  115/53 

3575. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  115/53 

3728. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  118/35 

4040. Правилник за проверка на знаењето 

на практичната работа со компјутери 

на лицата кои се избираат  за судии 

или судии поротници ..........................  127/62 

4041. Правилник за потребните видови на 

здравствените прегледи на лицата кои 

се избираат за судии или судии порот-

ници ......................................................  127/62 

4055. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  128/7 

4056. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  128/7 

4057. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  128/7 

4058. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  128/7 

4059. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  128/8 

4060. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  128/8 

4061. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  128/8 

4196. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  132/23 

4356. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  140/8 

4426. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  143/10 

4983. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  158/36 

4984. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  158/36 

4985. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија ..................................  158/36 

4986. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  158/36 

4987. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  158/36 

4988. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  158/37 

4989. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  158/37 

5060. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија .................................  162/36 

5679. Оглас од Судскиот совет на Републи-

ка Македонија .....................................  183/60 

6110. Решение од Судскиот совет на 

Република Македонија .......................  198/62 

6111. Решение од Судскиот совет на 

Република Македонија .......................  198/62 

6112. Решение од Судскиот совет на 

Република Македонија .......................  198/62 

6113. Решение од Судскиот совет на 

Република Македонија .......................  198/63 

   

СУДСКИ БУЏЕТСКИ СОВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

2585. Деловник за работа на Судскиот бу-

џетски совет .........................................  89/2 

   

ДРЖАВНА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

970. Одлука за важење и применување на 

обрасци за спроведување на изборите 

за претседател на Република Македо-

нија 2014 година .................................  30/9 

1083. Обрасци од Државната изборна ко-

мисија.................................................. 37/7 

1112. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуките за формирање на оп-

штинските изборни комисии.............. 38/80 

1297. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуките за формирање на 

општинските изборни комисии.......... 43/183 

1388. Одлука за изменување и дополување 

на Одлуките за формирање на оп-

штински изборни комисии................. 47/17 

1693. Одлука за запирање на забраната на 

исплата на надоместок на трошоците 

за изборна кампања за Локалните из-

бори 2013 година ................................  52/30 

1694. Одлука за важење и применување на 

обрасци за спроведување на Предвре-

мените избори за пратеници во Соб-

ранието на Република Македонија, 

2014 година ..........................................  52/30 

1699. Објава на утврдената единствена 

листа на кандидат за Претседател на 

Република Македонија........................ 53/15 

1737. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуките за  формирање на оп-

штинските изборни комисии .............  56/16 
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1813. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуките за  формирање на оп-

штинските изборни комисии ..............  59/9 

1921. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуките за  формирање на оп-

штинските изборни комисии ..............  62/16 

1935. Обрасци од Државната изборна ко-

мисија ...................................................  63/4 

3203. Одлука за исплата на  надоместок на 

трошоците на учесниците во изборна-

та кампања од чија листа на кандидат 

е избран претседател на Република 

Македонија за 2014 година и на учес-

ниците во изборната кампања од чии 

листи на кандидати не е избран кан-

дидат за претседател на Република 

Македонија ..........................................  109/38 

3204. Одлука за исплата на надоместокот 

на трошоците за Предвремените избо-

ри за пратеници во Собранието на Ре-

публика Македонија одржани на 27 

април 2014 година на организаторите 

на изборната кампања од чии листи 

на кандидати се избрани пратеници 

во Собранието на Република Македо-

нија и на организаторите на изборната 

кампања од чии листи на кандидати 

не е избран пратеник во Собранието 

на Република Македонија, а кои осво-

иле најмалку 1,5% од вкупниот број 

на гласови од излезените граѓани на 

ниво на изборна единица ....................  109/38 

4355. Одлука за разрешување на генерален 

секретар на Државната изборна коми-

сија ........................................................  140/8 

   

ДРЖАВЕН ЗАВОД  

ЗА СТАТИСТИКА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

63. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец декември 2013 година... 3/32 

64. Објава за движењето на индексот на 

трошоците на животот во Република 

Македонија за месец декември 2013 

година.................................................. 3/32 

1057. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец јануари 2014 година..... 34/92 

1407. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец февруари 2014 година.. 47/28 

1914. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец март 2014 година......... 61/44 

2265. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец април 2014 година .......  73/88 

2610. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец мај 2014 година ............  89/20 

3001. Објава за движење на индексот на 

трошоците на животот во Република 

Македонија......................................... 103/60 

3002. Објава за движење на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец јуни 2014 година ...........  103/60 

3832. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец јули 2014 година.......... 120/16 

4234. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец август 2014 година....... 135/24 

4640. Објава за Движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец септември 2014 година  147/36 

5144. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец октомври 2014 го-

дина......................................................... 165/28 

5641. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Македо-

нија за месец ноември 2014 година.... 182/36 

   

ДРЖАВЕН АРХИВ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

2847. Упатство за начинот и техниката на 

постапување со архивскиот и доку-

ментарниот материјал во канцелари-

ското и архивското работење .............  99/23 

   

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА  

РЕВИЗИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

3968. Правилник за начинот и постапката  

на спроведување на стручен испит за 

добивање на звање овластен државен 

ревизор и формата и содржината на 

уверението за овластен државен реви-

зор .........................................................  126/7 

   

ГЛАВЕН ДРЖАВЕН  

РЕВИЗОР 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 
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фондови надвор од Република Маке-

донија и продажба на удели и акции 

на нерезидентни инвестициски фон-

дови во Република Македонија ..........  101/45 

2934. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ...  102/59 

2935. Правилник за начинот и условите за 

обука и полагање на посебен стручен 

испит за работа со хартии од вред-

ност .......................................................  102/59 
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2936. Правилник за условите и начинот за 

давање одобрение за издавање, од-

носно за регистрирање на странски 

хартии од вредност во Република Ма-

кедонија ...............................................  102/64 

2937. Правилник за условите и начинот за 

добивање одобрение за издавање или 

регистрирање на домашни хартии од 

вредност во странство ........................  102/65 

3454. Решение за давање одобрение за из-

давање на долгорочни хартии од 

вредност по пат на приватна понуда..  113/101 

3455. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот, постапката и 

потребната документација за добива-

ње дозвола за работење на друштвото 

за управување со инвестициски фон-

дови ......................................................  113/101 

3729. Решение од  Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија  .  118/35 

3730. Решение од  Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ..  118/35 

3731. Решение од  Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ..  118/36 

3732. Решение од  Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ..  118/36 

3733. Решение од  Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ..  118/36 

3925. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ..  124/24 

3926. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ..  124/24 

3927. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ..  124/24 

3928. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ..  124/24 

3942. Решение за давање одобрение за из-

давање на долгорочни хартии од 

вредност по пат на приватна понуда. 125/9 

3943. Решение за давање одобрение за из-

давање на долгорочни хартии од 

вредност по пат на приватна понуда .  125/10 

3944. Правилник за известување од страна 

на депозитар на хартии од вредност 

за стекнати повеќе од 5% на било кој 

род и класа на хартии од вредност из-

дадени од страна на котираните 

друштва и акционерските друштва со 

посебни обврски за известување .......  125/10 

3945. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за содр-

жината на проспектот за преземање.. 125/11 

3946. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за доку-

ментацијата што се поднесува кон ба-

рањето за издавање дозвола за понуда 

за преземање ........................................  125/12 

4062. Правилник за измена на Правилни-

кот за начинот и условите за обука и 

полагање на посебен стручен испит за 

инвестиционо советување ..................  128/8 

4407. Решение за давање одобрение за про-

дажба на сопствени акции по пат на 

јавна понуда .........................................  142/34 

4408. Решение за давање одобрение за из-

давање на долгорочни хартии од 

вредност по пат на приватна понуда ..  142/34 

4533. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ...  145/60 

4633. Решение за давање одобрение за ос-

новање на друштво за управување со 

инвестициски фондови ........................  147/18 

4634. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот, постапката и 

потребната документација за добива-

ње дозвола за работење на друштвото 

за управување со инвестициски фон-

дови .......................................................  147/18 

4692. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ...  149/85 

4693. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ...  149/85 

4717. Решение за давање одобрение за из-

давање на хартии од вредност по пат 

на јавна понуда ....................................  151/34 

4718. Решение за давање одобрение за из-

давање на долгорочни хартии од 

вредност по пат на приватна понуда ..  151/35 

4719. Решение за запишување на акционер-

ско друштво во Регистарот на акцио-

нерски друштва со посебни обврски 

за известување .....................................  151/35 

4720. Решение од Комисијата за харти од 

вредност на Република Македонија ...  151/35 

5061. Правилник за формата и содржината 

на барањето за одобрување на при-

ватна понуда на хартии од вредност 

(Пречистен текст) ................................  162/36 

5062. Правилник за содржината на бара-

њето за одобрение за издавање на 

хартии од вредност по пат на јавна 

понуда (Пречистен текст) ...................  162/51 

5063. Правилник за начинот и постапката 

на запишување на хартии од вредност 

(Пречистен текст) ................................  162/61 

5431. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ...  173/24 

5432. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ...  173/25 

5433. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ...  173/25 

5471. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија ...  176/8 

5606. Решение за давање одобрение за про-

дажба на сопствени акции по пат на 

приватна понуда ..................................  181/19 

5607. Тарифник за изменување и дополну-

вање на Тарифникот за утврдување на 

висината на надоместоците што ги 

наплатува Комисијата за хартии од 

вредност  ...............................................  181/20 
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5960. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија... 194/59 

5961. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија... 194/59 

5962. Решение за бришење на акционерско 

друштво од регистарот на акционер-

ски друштва со посебни обврски за 

известување .........................................  194/59 

5963. Правилник за измена и дополнување 

на Правилникот за критериумот за 

рангирање на субдепозитарна банка 

на инвестициски фонд ........................  194/60 

5990. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за кадровска, 

техничка и организациона оспособе-

ност за основање и работа на овласте-

но правно лице за вршење услуги со 

хартии од вредност .............................  195/48 

5991. Правилник за задолжителната сод-

ржина, форма и рокови за доставува-

ње на извештаите за работењето од 

страна на инвестициските фондови, 

друштвата за управување и депози-

тарната банка .......................................  195/48 

5992. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за утврдува-

ње на структурата, пресметката и на-

чинот на одржување на средствата на 

минималната основна главнина на 

друштвото за управување со инвести-

циски фондови ....................................  195/122 

   

НАРОДНА БАНКА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

360. Упатство за спроведување на Одлу-

ката за содржината и начинот на фун-

кционирање на Кредитниот регистар 14/26 

908. Политика за изменување на Полити-

ката за чување и управување со де-

визните резерви на Република Маке-

донија ...................................................  26/10 

909. Одлука за општите услови за отвора-

ње и затворање сметки во Народната 

банка на Република Македонија ........  26/10 

950. Одлука за начинот и постапката за 

отворање и затворање трансакциски 

сметки................................................. 28/54 

1233. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за менувачки работи 42/111 

1803. Одлука за проверка на автентичноста 

и соодветноста, условите и начинот 

на враќање на книжните и кованите 

пари во оптек .......................................  58/12 

1804. Одлука за начинот и условите за ку-

пување и продавање на странски пла-

тежни средства ....................................  58/22 

1805. Одлука за начинот на формирање и 

објавување на курсевите на Народна-

та банка на Република Македонија ...  58/23 

1806. Одлука за издавање кованa парa за 
колекционерски цели ..........................  58/26 

1807. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели ..........................  58/27 

1909. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за спроведување 
на Одлуката за менувачки работи ......  61/36 

2212. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за методологијата за 
утврдување на адекватноста на капи-
талот ......................................................  71/1 

2213. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели .............  71/2 

2214. Одлука за пуштање во оптек кована 

пара за колекционерски цели .............  71/2 

2215. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели ..........................  71/2 

2216. Одлука за пуштање во оптек на кова-
на пара за колекционерски цели .........  71/3 

2517. Одлука за начинот и постапката на 
известување за трансакции  со нере-

зиденти  ................................................  87/16 

2518. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за начинот и услови-
те за отворање и водење на сметки на 
нерезиденти ..........................................  87/17 

2752. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за начинот на 

вршење на платниот промет со стран-
ство .......................................................  96/13 

2770. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот и условите за пое-
динечно известување за кредити 
одобрени на нерезиденти  ...................  97/10 

2771. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот и условите за пое-

динечно известување за кредити зе-
мени од нерезиденти  ..........................  97/10 

2772. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот и условите за збир-
но известување за склучените кредит-
ни работи на резиденти со нерези-
денти .....................................................  97/11 

2799. Упатство за начинот на доставување 

податоци за склучените трансакции 

на девизниот пазар ..............................  98/68 

2931. Одлука за издавање кована пара за 

колекционерски цели ..........................  102/56 

2932. Одлука за издавање кована пара за 

колекционерски цели ..........................  102/56 

2933. Одлука за изменување на Одлуката 

за начинот на формирање и објавува-

ње на курсевите на Народната банка 

на Република Македонија ...................  102/57 

3174. Упатство за начинот на непосредно-

то известување за побарувањата и об-

врските од комерцијалното работење 

со нерезиденти  ....................................  108/20 

3175. Упатство за начинот на непосредно 
известување за состојбата и промени-
те на сметките на резидентите во 

странство и на евиденциските сметки 
за порамнување на меѓусебните поба-
рувања и обврски со нерезиденти ......  108/24 
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3176. Упатство за начинот на известување 

за состојбата и промените на капита-

лот и на меѓукомпанискиот долг на 

капитално поврзаните субјекти врз 

основа на вложувања во странство....  108/27 

3177. Упатство за начинот на известување 

за состојбата и промените на капита-

лот и на меѓукомпанискиот долг на 

капитално поврзаните субјекти врз 

основа на вложувања од странство ...  108/40 

3178. Упатство за начинот и постапката на 

известување за состојбата и промени-

те на вложувањата на резидентите во 

хартии од вредност на странските фи-

нансиски пазари ..................................  108/55 

3631. Одлука за содржината на ревизијата 

на годишните финансиски извештаи и 

на работењето на банка ......................  116/79 

3632. Одлука за дополнување на Одлуката 

за начинот и условите под кои рези-

дентите коишто не се овластени 

банки, можат да отвораат и да имаат 

сметки во странство ............................  116/98 

3633. Одлука за поврзувањето со информа-

тичкиот систем на Народната банка 

на Република Македонија ..................  116/98 

3634. Одлука за измена на Одлуката за 

единствената тарифа на надоместоци-

те за услугите што ги врши Народна-

та банка на Република Македонија ...  116/106 

3635. Одлука за пуштање во оптек на кова-

на пара за колекционерски цели  .......  116/109 

3636. Одлука за пуштање во оптек на кова-

на пара за колекционерски цели  .......  116/109 

3835. Упатство за изменување на Упат-

ството за доставување на податоци за 

прометот во внатрешниот и надво-

решниот клиринг.................................  121/2 

3929. Одлука  за изменување на Одлуката 

за пуштање во оптек на кована пара 

за колекционерски цели .....................  124/25 

3947. Упатство за изменување на Упатст-

вото за начинот на вршење на платни-

от промет со странство .......................  125/12 

4427. Одлука за изменување на Одлуката 

за задолжителната резерва  ................  143/10 

4428. Одлука за издавање кована пара за 

колекционерски цели ..........................  143/11 

4429. Одлука за издавање кована пара за 

колекционерски цели ..........................  143/11 

4430. Одлука за дополнување на Одлуката 

за издавање кована пара за колекцио-

нерски цели..........................................  143/12 

4431. Одлука за дополнување на Одлуката 

за издавање кована пара за колекцио-

нерски цели..........................................  143/12 

4432. Одлука за дополнување на Одлуката 

за издавање кована пара за колекцио-

нерски цели..........................................  143/12 

4433. Одлука за дополнување на Одлуката 

за издавање кована пара за колекцио-

нерски цели..........................................  143/13 

4434. Одлука за дополнување на Одлуката 

за издавање кована пара за колекцио-

нерски цели ..........................................  143/13 

4611. Одлука за пуштање во оптек кована 

пара за колекционерски цели .............  146/60 

4612. Одлука за пуштање во оптек кована 

пара за колекционерски цели .............  146/60 

4845. Листа на хартии од вредност за спро-

ведување на монетарни операции ......  154/11 

5064. Одлука за издавање кована пара за 

колекционерски цели ..........................  162/64 

5264. Одлука за издавање кована пара за 

колекционерски цели ..........................  169/22 

5348. Упатство за изменување на Упат-

ството за доставување на податоци за 

прометот во внатрешниот и надво-

решниот клиринг .................................  170/53 

5603. Одлука за пуштање во оптек кована 

пара за колекционерски цели .............  181/18 

5604. Одлука за пуштање во оптек кована 

пара за колекционерски цели .............  181/18 

5605. Одлука за издавање кована пара за 

колекционерски цели ..........................  181/19 

5772. Одлука за изменување на Одлуката 

за издавање кованa парa за колекцио-

нерски цели ..........................................  188/25 

5773. Одлука за изменување на Одлуката 

за издавање кованa парa за колекцио-

нерски цели ..........................................  188/26 

5774. Одлука за пуштање во оптек кована 

пара за колекционерски цели .............  188/26 

69. Исправка на Упатството за измену-

вање и дополнување на Упатството за 

начинот и условите за поединечно из-

вестување за кредити земени од нере-

зиденти, Упатството за изменување и 

дополнување на Упатството за начи-

нот и условите за поединечно извес-

тување за кредити одобрени на нере-

зиденти и Упатството за изменување 

на Упатството за начинот за вршење 

на платниот промет со странство об-

јавени во „Службен весник на РМ“ 

бр. 186 од 30 декември 2013 година.. 4/7 

   

АГЕНЦИЈА  

ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

169. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 
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3931. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот и 

постапката за увоз и транзит, листа на 

трети земји од кои е одобрен увоз и 

транзит, формата и содржината на ве-

теринарно-здравствениот сертификат 

или други документи што ја придру-

жуваат пратката со живи животни, ак-

вакултура и производи од животин-

ско потекло, како и начинот и поста-

пката на вршење на проверка и прег-

лед при увоз и транзит на пратка со 

живи животни, аквакултура и произ-

води од животинско потеклo
(*)

.......... 124/30 



Страна 194           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2014 

3961. Наредба за изменување на Наредбата 

за извршување на ветеринарните мер-

ки и контроли за заштита на јавното 

здравство од контаминенти или ре-

зидуи кои се пренесуваат од живот-

ните или производите од животинско 

потекло во 2014 година.................... 125/18 

4063. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за мерки за 

сузбивање и искоренување на афри-

канска чума кај свињите(*) ................  128/9 

4201. Правилник за изменување и дополн-

ување на Правилникот за условите за 

ставање во промет на аквакултура, 

нејзината намена, како и начинот на 

вршење на официјални контроли при 

ставање во промет на аквакултура
(*)

 .  132/24 

4293. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за условите 

за ставање во промет на одделни ви-

дови животни и начинот на вршење 

на официјални контроли при ставање 

во промет на животни .........................  138/68 

4479. Решение за забрана на увоз на храна 

која содржи или се состои од листови 

бетел (Piper betle) од Бангладеш(*) ...  143/24 

4535. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за посебните барања кои се 

однесуваат на микробиолошките кри-

териуми за храната
(*)

 ...........................  145/65 

4536. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за посебните барања за без-

бедност и хигиена и начинот и поста-

пката за вршење на службените кон-

троли на млекото и млечните произ-

води
(*)

 ...................................................  145/66 

4635. Правилник за посебните барања за 

безбедност на производите и матери-

јалите што доаѓаат во контакт со хра-

ната направени од филм од регенери-

рана целулоза (*)  ................................  147/19 

4811. Решение за изменување на Решение-

то за преземање на безбедносни мер-

ки при увоз и транзит на домашни и 

диви свињи, семе, јајца и ембриони 

од свињи, свинско месо, производи и 

подготовки од свинско месо, други 

производи кои содржат свинско месо, 

како и нуспроизводи од свињи заради 

заштита од внесување на вирусот на 

африканска свинска чума во Републи-

ка Македонија (*) ................................  153/67 

5220. Решение за изменување на Решение-

то за зголемено ниво на официјални 

контроли на храна за животни и хра-

на од неживотинско потекло при увоз 

во Република Македонија ..................  168/54 

5445. Листа на фармаколошки супстанции 

одобрени за употреба во ветеринарна-

та медицина(*).....................................  174/57 

5559. Решение за изменување на Решение-

то за забрана на увоз во Република 

Македонија на животни, производи, 

суровини и отпадоци од животинско 

потекло заради спречување на внесу-

вање на трансмисивни спонгиофор-

мни енцефалопатии............................ 178/26 

5708. Решение за забрана на увоз и транзит 

на живина и диви птици, како и про-

изводи и нуспроизводи од живина и 

диви птици заради заштита од внесу-

вање на вирусот на високо патогена 

авијарна инфлуенца во Република 

Македонија ...........................................  183/68 

5993. Решение за проверка и преглед на 

пратки пластичен кујнски прибор од 

полиамид и меламин кои потекнуваат 

или се испорачани од Кина и Хонг 

Конг при увоз во Република Македо-

нија (*) ..................................................  195/122 

5994. Решение за изменување на Решение-

то за зголемено ниво на официјални 

контроли на храна за животни и хра-

на од неживотинско потекло при увоз 

во Република Македонија ...................  195/126 

5995. Наредба за извршување на ветери-

нарните мерки и контроли за заштита 

на јавното здравство од контаминен-

ти или резидуи кои се пренесуваат од 

животните или од производите од жи-

вотинско потекло во 2015 година ......  195/133 

5996. Правилник за изменување на Пра-

вилник за условите за увоз на семе за 

вештачко осеменување, ембриони и 

јајце клетки, листи на трети земји од 

кои е дозволен нивниот увоз и сод-

ржината и формата на ветеринарно-

здравствениот сертификат или друг 

документ што ја придружува пратка-

та (*) ......................................................  195/146 

6720. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за посебните барања за без-

бедност на храната за посебна нутри-

тивна употреба - млечна храна за до-

енчиња (*) .............................................  200/67 

6721. Решение за изменување на Решение-

то за забрана на увоз и транзит на жи-

вина и диви птици, како и производи 

и нуспроизводи од живина и диви 

птици заради заштита од внесување 

на вирусот на високо  патогена  ави-

јарна  инфлуенца  во Република Ма-

кедонија.............................................. 200/89 

   

АГЕНЦИЈА  

ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1695. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот на водење на 

евиденција на воздухоплови кои не се 

по ICAO стандарди како и за аматер-

ски градени воздухоплови ..................  52/264 
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2316. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата, содржината, 

евиденцијата и начинот на  издавање 

и промена на  уверението за регистра-

ција на воздухоплови  .........................  77/7 

2695. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за траењето на непрекина-

тата работа, траењето на смените и 

должините на дневниот одмор на 

контролорот на летање и помошникот 

на контролорот на летање ..................  94/59 

4042. Правилник за формата, содржината, 

евиденцијата и начинот на издавање, 

продолжување, обновување, промена 

и пренос на уверението за исполнува-

ње на условите за безбедно користе-

ње на аеродром, односно леталиште 127/63 

4345. Правилник за стручно оспособува-

ње, проверки, дозволи и овластувања 

на воздухопловно-техничкиот пер-

сонал за одржување на воздухоплови 139/23 

4749. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за правилата и постапките 

на летањето на воздухопловите .........  152/21 

   

АГЕНЦИЈА  

ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

599. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот и 

постапката за вршење на контрола и 

мерење на  параметрите за квалитет 

на јавните електронски комуникаци-

ски  услуги…....................................... 19/177 

993. Правилник за утврдување на мето-

дот за пресметување на годишниот 

надоместок за користење на доделени 

броеви и серии на броеви од Планот 

за нумерација на јавните комуника-

циски мрежи и услуги на Република 

Македонија ..........................................  32/72 

2281. Одлука за изменување на Одлуката 

за утврдување на релевантни пазари 

што се подложни на претходна регу-

лација ...................................................  75/5 

3059. Правилник за начинот на изградба 

на јавните електронски комуникаци-

ски мрежи и придружни средства .....  106/83 

4294. Правилник за содржината и формата 

на нотификацијата, потребната доку-

ментација и потврдата за регистрација 138/68 

4357. Правилник за интероперабилност  

на дигитална телевизиска опрема што 

се користи од потрошувачите (прием-

ник за двб-т) ........................................  140/8 

5045. Правилник  за радиофреквенции кои 

можат да се користат без одобрение 

за користење на радиофреквенции ....  161/36 

5046. Правилник за начинот на пресметка 

на годишниот надоместок за користе-

ње на радиофреквенции ......................  161/66 

5047. Правилник за начинот на пресметка 

на годишниот надоместок за користе-

ње на доделени броеви и/или серии 

на броеви  .............................................  161/69 

5048. Правилник за начинот на пресмету-

вање на годишниот надоместок за 

надзор на пазарот  ................................  161/71 

5356. Правилник  за интероперабилност 

на дигитални интерактивни телеви-

зиски услуги………………………...... 171/4 

5357. План за намена на радиофреквенцис-

ките опсези во Република Македонија 171/4 

5434. Правилник за формата и содржината 

и потребната документација 

што се доставува со барањето за изда-

вање на одобрение за користење на 

радиофреквенции .................................  173/25 

5435. Правилник за формата и содржината 

на барањето за согласност за пушта-

ње на пазар и ставање во употреба на 

радио опрема која користи радио-

фреквенциски опсези што не се 

хармонизирани на ниво на Европска-

та Унија ................................................  173/76 

5579. Правилник за начинот на полагање 

на радиоаматерскиот испит, радиоа-

матерски класи, технички параметри 

и други услови за употреба на радио-

аматерски станици и опрема ...............  180/37 

5580. Програма за полагање на радиоама-

терски испит .........................................  180/60 

5735. Правилник за обезбедување на услу-

гите опфатени со универзална услуга  185/5 

5736. Правилник за параметрите за квали-

тет на јавните елeктронски комуника-

циски услуги, начинот и постапката 

за вршење на контрола и мерење, сод-

ржината, формата и начинот на обја-

вување на информации во врска со 

квалитетот на јавните електронски 

комуникациски услуги........................ 185/16 

5737. План за нумерација .............................  185/68 

5887. Правилник за обезбедување на бит-

стрим пристап и препродажба на бит-

стрим услуга .........................................  190/22 

5888. Правилник за утврдување на форма-

та и содржината на барањето за доде-

лување на броеви и серии на броеви, 

податоците што се приложуваат кон 

барањето како и начинот и поста-

пката за доделување на броеви и се-

рии на броеви од планот за нумера-

ција ........................................................  190/31 

5919. Одлука за изменување на Одлуката 

за утврдување на релевантни пазари 

што се подлежни на претходна регу-

лација ....................................................  192/39 
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АГЕНЦИЈА  

ЗА ПОШТИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1374. Одлука за определување на вредност 

на поенот за пресметување на годиш-

ниот надоместок за 2014 година........ 46/132 

   

АГЕНЦИЈА  

ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО  

ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО-ОСИГУРУВАЊЕ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

893. Правилник за измена на Правилни-

кот за надоместоци за задолжителни-

те пензиски фондови........................... 25/24 

894. Правилник за содржината на инве-

стициона стратегија на пензиски 

фонд..................................................... 25/25 

1042. Правилник за водење на евиденција 

и податоци кои пензиските друштва и 

друштвата за осигурување ги доста-

вуваат до Фондот на пензиското и ин-

валидското осигурување на Македо-

нија .......................................................  34/60 

1043. Правилник за доставување статис-

тички податоци за фактичката смрт-

ност на корисниците на пензија и/или 

пензиски надоместок од пензиските 

друштва до МАПАС  ..........................  34/61 

1044. Правилник за начинот на споредува-

ње на месечните износи на програми-

раните повлекувања и пензијата од 

прв столб и начинот на проверка и 

доплата на најнизок износ на пензија  34/62 

1045. Правилник за правилата и минимал-

ните стандарди за определување на 

каматни стапки ....................................  34/62 

1046. Првилник за правилата и минимал-

ните стандарди за таблиците на смрт-

ност.......................................................  34/63 

1047. Правилник за презентирање понуди 

за проектирани идни пензии ..............  34/64 

1048. Правилник за проекции на пензиите 

и износите на индивидуалните сметки 

за програмирани повлекувања ...........  34/70 

1049. Правилник за начинот на промена на 

вид на исплата на пензија ...................  34/70 

1050. Правилник за промена на видот на 

исплата на пензиски надоместок  ......  34/74 

1394. Правилник за  измена и дополнува-

ње на Правилникот за постапка за из-

бор на домашни правни лица за врше-

ње на услуги со хартии од вредност.. 47/19 

1395. Правилник за измена на Правилни-

кот за максималниот износ и за начи-

нот на плаќање на паричниот надо-

месток за премин на член од еден во 

друг пензиски фонд ............................  47/19 

1676. Одлука за висината на месечниот на-

домест за 2014 година што Агенција-

та за супервизија на капитално фи-

нансирано пензиско осигурување го 

наплатува од пензиските друштва .....  51/29 

1677. Одлука за измена на Одлуката за ут-

врдување на висината на надоместо-

ците што Агенцијата за супервизија 

на капитално финансирано пензиско 

осигурување ги наплатува од пензис-

ките друштва ........................................  51/30 

1709. Исправка........................................... 54/64 

2586. Правилник за измена и дополнување 

на Правилникот за членство во задол-

жителен пензиски фонд ......................  89/6 

3232. Правилник за агенти на пензиски 

друштва ................................................  110/8 

3233. Правилник за критериумите во однос 

на просторните услови и материјално- 

техничката и информатичката опрема 

на просториите за полагање на испитот 

за агенти на пензиски друштва......... 110/11 

4215. Правилник за измена и дополнување 

на Правилникот за начинот на чле-

нство во доброволен пензиски фонд 134/10 

5635. Правилник за измена на Правилни-

кот за начинот и постапката на марке-

тинг на пензиски фондови ..................  182/17 

   

АГЕНЦИЈА  

ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

176. Правилник за основните постапки, 

правила и начинот на спроведување 

супервизија на осигурување ...............  9/42 

351. Решение за издавање на дозвола за 

работа како овластен актуар ...............  13/27 

352. Решение за издавање дозвола за вр-

шење осигурително брокерски работи 13/27 

353. Решение за издавање на дозвола за 

работа како овластен актуар ...............  13/28 

354. Решение за издавање на дозвола за 

работа како овластен актуар ...............  13/28 

355. Решение за издавање дозвола за вр-

шење осигурително брокерски работи 13/28 

356. Решение за издавање на дозвола за 

работа како овластен актуар ...............  13/29 

994. Решение за издавање дозвола за врше-

ње осигурително брокерски работи.... 32/73 

1072. Правилник за деталната содржина 

на потврдата на овластениот актуар ..  36/115 

1128. Решение за издавање дозвола за 

вршење работи на застапување во 

осигурувањето.................................... 38/126 

3734. Правилник за критериумите во од-

нос на просторните услови и матери-

јално-техничката и информатичката 

опрема на просториите за полагање 

на стручниот испит за вршење осигу-

рителни брокерски работи и стручни-

от испит за вршење на работи на зас-

тапување во осигурувањето  ...............  118/36 
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3735. Правилник за начинот и постапката 

за спроведување стручен испит за  

вршење осигурително брокерски ра-

боти ......................................................  118/38 

3736. Правилник за начинот и постапката 

за спроведување стручен испит за 

вршење работи на застапување во 

осигурување ........................................  118/41 

4043. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за видови и карактеристики 

на средствата кои ги покриваат тех-

ничките резерви и средствата кои ја 

покриваат математичката резерва, ка-

ко и деталнo пласирање и ограничу-

вање на тие вложувања и нивно вред-

нување ..................................................  127/89 

4480. Правилник за начинот и постапката 

за спроведување на стручен испит за 

актуар ...................................................  143/24 

5436. Решение за издавање дозвола за 

вршење осигурително брокерски ра-

боти ......................................................  173/79 

5437. Решение за издавање дозвола за 

вршење осигурително брокерски ра-

боти ......................................................  173/79 

5830. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за содржина-

та на извештаите кои друштвата за 

застапување во осигурување, осигу-

рително брокерските друштва и бан-

ките ги поднесуваат до Агенцијата за 

супервизија на осигурување и крајни-

те рокови и начини на поднесување 

на истите…………….......................... 189/6 

6722. Правилник за правилата на актуар-

ската професија.................................. 200/95 

   

АГЕНЦИЈА  

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

4371. Правилник за изменување и дополну-

вање на Правилникот за постапување 

со одземен имот................................... 141/18 

4372. Заклучок за продажба на недвижности 

со јавно наддавање по електронски пат 141/19 

4373. Заклучок за продажба на недвижност 

со јавно наддавање по електронски пат 141/20 

4374. Заклучок за продажба на недвижност 

со јавно наддавање по електронски пат 141/21 

   

АГЕНЦИЈА  

ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА  

НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1067. Правилник за формата, содржината 

и начинот на водење на регистарот за 

субвенционирање на странскиот орга-

низиран туристички промет ...............  35/97 

5636. Правилник за поблиските критериу-
ми и начинот на уредување на турис-
тичката развојна зона..........................  182/17 

   

АГЕНЦИЈА  

ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ  

МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1319. Одлука за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на Тр-
говско радиодифузно друштво ТВ 
АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ .............  44/97 

3134. Одлука за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на Тр-
говско радиодифузно друшто ЕНЕРГУ 
РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга.... 107/50 

5361. Правилник за техничките и органи-
зациските мерки за обезбедување тај-
ност и заштита на обработката на лич-
ните податоци во Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги… 171/157 

5362. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за промена на соп-

ственичката структура....................... 171/162 

5363. Упатство за начинот на класифика-
ција на видовите аудиовизуелни и ау-
дио програми……………………........ 171/170 

5377. Правилник за минимални технички, 
просторни, финансиски и  кадровски 
услови за добивање дозвола за радио 

и телевизиско емитување…………… 172/8 

5378. Правилник за содржината и формата 
на пријавата за евидентирање во ре-
гистарот на оператори кои реемитува-
ат програмски пакети и на потврдата 
за регистрација на програмски па-
кети/сервиси……………..................... 172/12 

5379. Правилник за форматите на програ-
мските сервиси на радиодифузерите 172/25 

5380. Правилник за заштита на малолетни-
те лица……………………………... 172/27 

5381. Правилник за подрачјата на емитува-
ње на телевизиски и радио програ-
мски сервиси………………................ 172/33 

5581. Правилник за обврските за емитува-

ње изворно создадена програма, му-
зика, документарна и играна програма 180/84 

5582. Правилник за емитување eвропски 
аудиовизуелни дела и дела од неза-
висни продуценти ...............................  180/86 

5583. Правилник за нивелација на тонот на 
аудиовизуелна содржина ....................  180/87 

5584. Правилник за условите, начинот и 
постапката за чување и бришење 
снимки на радио и телевизиски прог-
рамски сервиси ....................................  180/88 

5585. Правилник за условите, начинот и 
постапката за издавање копија од 
снимка на објавена информација во 

рамките на програмскиот сервис на 
радиодифузерите на државно, регио-
нално и локално ниво во Република 
Македонија ..........................................  180/89 
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5738. Правилник за процедурите на фи-

нансиското и сметководственото ра-

ботење на Агенцијата за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги .........  185/74 

5739. Правилник за програми со наградно 

учествување и за користење телефон-

ски услуги со додадена вредност .......  185/78 

5966. Одлука за доделување дозвола за те-

левизиско емитување преку јавна 

електронска комуникациска мрежа 

што не користи ограничен ресурс  на 

регионално ниво ..................................  194/61 

5967. Одлука за доделување дозвола за те-

левизиско емитување преку јавна 

електронска комуникациска мрежа 

што не користи ограничен ресурс на 

регионално ниво …………………... 194/62 

5968. Правилник за формата и содржината 

на службената легитимација на овлас-

теното лице за вршење на стручен 

надзор и начинот на нејзино издавање 

и одземање 194/63 

6116. Одлука за замена на постојните доз-

воли за вршење радиодифузна дејност 

со нови дозволи за телевизиско или 

радио емитување .................................  198/68 

6117. Упатство за начинот на мерење на 

гледаноста и слушаноста на програ-

мите, односно програмските сервиси 

на радиодифузерите во Република 

Македонија......................................... 198/78 

6745. Одлука за доделување дозвола за те-

левизиско емитување преку јавна 

електронска комуникациска мрежа 

што не се користи ограничен ресурс 

на државно ниво................................. 200/54 

6746. Одлука за престанок на важност на 

дозвола за вршење радиодифузна деј-

ност..................................................... 200/56 

6747. Упатство за примена на одредбите за 

пласирање производи........................ 200/57 

   

ИНСТИТУТ  

ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И  

ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА-ИЗИС 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

951. Ценовник за висината на надоместо-

кот за мислењата за проектираниот и 

изведениот степен на механичка от-

порност, стабилност и сеизмичка заш-

тита .......................................................  28/56 

   

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

5969. Етички кодекс на јавните обвините-

ли во Република Македонија ..............  194/65 

СОВЕТ  

НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

152. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на РМ............................................ 8/87 

153. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на РМ............................................ 8/87 

154. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на РМ............................................ 8/87 

155. Оглас од Советот на јавните обвини-

тели на РМ............................................ 8/87 

156. Оглас од Советот на јавните обвини-

тели на РМ............................................ 8/87 

600. Оглас за избор на четири јавни обви-

нители во Основното јавно обвинител-

ство за гонење на организиран крими-

нал и корупција ....................................  19/191 

895. Одлука за избор на јавен обвинтел за 

времено упатување во друго јавно об-

винителство најмногу до 6 (шест) ме-

сеци....................................................... 25/26 

896. Одлука за избор на  јавен обвинител 

во Јавното обвинителство на Републи-

ка Македонија, основен јавен обвини-

тел на Основното јавно обвинителство 

Охрид, јавен обвинител во Основното 

јавно обвинителство Прилеп, јавен об-

винител во Основното јавно обвини-

телство Штип....................................... 25/27 

972. Оглас од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија .......... .. 30/52 

1074. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија 36/127 

1235. Одлука од Совет на јавните обвините-

ли на Република Македонија ..............  42/113 

1236. Оглас од Совет на јавните обвинители 

на Република Македонија ...................  42/114 

2016. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија............ 67/8 

2378. Одлука од Совет за јавни обвинители 80/22 

2379. Одлука од Совет на јавни обвинители 80/22 

2380. Одлука за избор на Основен јавен об-

винител на Основното јавно обвини-

телство Велес, Основен јавен обвини-

тел на Основното јавно обвинителство 

Струга, јавни обвинители во Основно-

то јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција ...  80/23 

2381. Одлука за проширување на система-

тизацијата на бројот на јавни обвини-

тели во Вишото јавно обвинителство 

Скопје за три јавни обвинители .........  80/23 

2382. Одлука од Советот на Јавните обви-

нители на Република Македонија ......  80/23 

2383. Оглас за избор на јавни обвинители .  80/24 

2384. Оглас за избор на јавен обвинител на 

Основното јавно обвинителство во 

Крива Паланка ..................................... . 80/24 

3205. Одлука на Советот на Јавните обви-

нители на Република Македонија........ 109/39 
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3206. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија............ 109/39 

3207. Одлука за избор на јавен обвинител за 

времено упатување во друго јавно  об-

винителство најмногу до  6 (шест) ме-

сеци....................................................... 109/40 

4198. Одлука за престанок на функцијата ја-

вен обвинител ......................................  132/23 

4199. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  132/24 

4200. Оглас за избор на јавни обвинители 

во Основното јавно обвинителство 

Скопје...................................................  132/24 

4409. Оглас од Советот за јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  142/35 

4721. Одлука за избор на двајца јавни обви-

нители во Основното јавно обвинител-

ство Скопје ..........................................  151/36 

4998. Одлука за избор на  Претседател на 

Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија  ..........................  159/3 

5138. Одлука зa поништување на службена 

легитимација на јавните обвинители и 

членовите на Советот на јавните обви-

нители на Република Македонија ..... .. 165/20 

5139. Одлука од Советот на Јавните обви-

нители на Република Македонија .....  165/20 

5140. Оглас од Советот на Јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  165/20 

5382. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  172/38 

5383. Одлука од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  172/38 

5465. Одлука за определување на бројот на 

јавни обвинители  на јавните обвини-

телства и јавни обвинители во јавните 

обвинителства .....................................  175/11 

5608. Оглас од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  181/22 

6723. Одлука за избор на  основен јавен об-

винител на Основното  јавно обвини-

телство  Прилеп и Гевгелија............... 200/97 

   

АКАДЕМИЈА  

ЗА ОБУКА НА СУДИИ  

И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1200. Правилник за изменување и допол-

нувањe на Правилникот за почетна 

обука – теоретска настава ..................  41/104 

1768. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за полагање 

на приемен испит во академијата за 

судии и јавни обвинители ..................  57/21 

1769. Статут за изменување на Статутот на 

Академијата за судии и јавни обвини-

тели.......................................................  57/25 

2298. Статут за изменување и дополнување 

на статутот на Академијата за судии и 

јавни обвинители ................................  76/10 

4246. Правилник за почетна обука – прак-
тична настава .......................................  136/12 

   

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  

ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

   

Рег. бр.  Бр./стр. 

114. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата ...  7/39 

304. Одлука за утврдување на продажна 
цена на природен гас за месец јануари 
од 2014 година .....................................  11/12 

305. Одлука за користење на повластена та-
рифа на електрична енергија произведе-
на од обновливи извори на енергија.. 11/13 

306. Решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија ..........................  11/13 

357. Одлука за влегување во сила на Лицен-
ца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија..... 13/30 

377. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата... 15/134 

457. Правила за пазар на природен гас.... 16/173 

520. Одлука за утврдување на продажна 
цена на природен гас за тарифни пот-
рошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас во Тех-
нолошко-индустриска развојна зона-
Скопје за месец јануари 2014 година 17/87 

897. Одлука за издавање на Лиценца за 
вршење на  енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија........ 25/27 

898. Одлука за издавање на Лиценца за 
вршење на  енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија......... 25/29 

899. Решение за продолжување на важноста 
на Решението за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија........... 25/32 

900. Решение за продолжување на важнос-
та на Решението за стекнување на прив-
ремен статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија...... 25/32 

910. Одлука за користење на повластена та-
рифа на електрична енергија произведе-

на од обновливи извори на енергија... 26/11 

911. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за одобрување на регулиран 
максимален приход и регулирана про-
сечна тарифа за дистрибуција на елек-
трична енергија за вршење на регулира-
ната енергетска дејност дистрибуција на 

електрична енергија за ЕВН Електросто-
панство на Македонија АД за дистрибу-
ција и снабдување со електрична енерги-
ја Скопје за 2013 година, УП1 бр.08 – 
145/13 од 28 јуни 2013 година........... 26/12 
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ктрична енергија Скопје за 2014 годи-

на............................................................. 98/80 
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на енергија за тарифни потрошувачи 

и снабдувачот во краен случај со еле-

ктрична енергија .................................  101/48 

2938. Одлука за влегување во сила на ли-
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2774. Одлука за доделување на државната 

награда "Мајка Тереза" во 2014 го-

дина, за особено значајни остварува-

ња од интерес на државата во областа 

на хуманоста и човечката солидар-

ност и за поттикнување, унапредува-

ње на меѓусебното разбирање и развој 

на соработката како меѓу народите, 

така и меѓу припадниците на различ-

ните заедници, култури и вери ...........  97/12 
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ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

4202. Одлука за доделување на државната 

награда „8 Септември" во 2014 годи-

на, за животно дело  за исклучителен 

придонес во развојот на спортот, 

афирмацијата и промоцијата на Ре-

публика Македонија на меѓународен 

план и признание на спортисти, тре-

нери и спортски работници за оства-

рување во областа на спортот ............  132/40 

   

ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДА „23 ОКТОМВРИ“ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

4657. Одлука за доделување на државната 

награда „23 Октомври“ во 2014 годи-

на за долгогодишни остварувања во 

областа на науката, културата, обра-

зованието, заштитата на државните 

интереси и промоција на државните 

приоритети, вредности и културно-

историското наследство на Република 

Македонија ..........................................  148/27 

   

ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

5610. Одлука за доделување на државната 

награда „Св. Климент Охридски“ во  

2014 година за највисоко признание 

за долгогодишни остварувања во об-

ласта на воспитанието, образовани-

ето, културата,  уметноста,  здрав-

ството, заштитата и унапредувањето 

на човековата околина и во социјал-

ната дејност од јавен интерес на Ре-

публика Македонија ...........................  181/22 

   

МЕЃУНАРОДНИ 

ДОГОВОРИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Република Македонија и Босна и 

Херцеговина за измени и дополнува-

ња на Договорот меѓу Република Ма-

кедонија и Босна и Херцеговина за 

правна помош во граѓанските и кри-

вичните предмети................................ 13/2 

2. Закон за ратификација на Договорот 

за соработка од областа на трудот, со-

цијалната сигурност и вработувањето 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Турција 13/31 

3. Закон за ратификација на Договорот 

за трговија со оружје........................... 13/44 

4. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Советот на министри на Босна 

и Херцеговина за одбегнување на 

двојното оданочување по однос на да-

нокот од доход и данокот на капитал. 29/2 

5. Закон за ратификација на Протоколот 

кој се однесува на дефиниција на пои-

мот „производи со потекло“ и методи 

на административна соработка кон 

Договорот за изменување и пристапу-

вање кон Централно-европскиот До-

говор за слободна трговија.................. 131/2 

6. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Индија 

за одбегнување на двојно оданочува-

ње и за заштита од фискална евазија 

по однос на даноците на доход........... 131/12 

7. Закон за ратификација на Спогодба 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Србија 

за размена и заемна заштита на класи-

фицирани информации....................... 131/93 

8. Закон за ратификација на Договорот 

за изменување и дополнување на До-

говорот за социјално осигурување ме-

ѓу Република Македонија и Републи-

ка Словенија........................................ 151/2 

9. Закон за ратификација на Договорот 

за основање Центар за развој на фи-

нансии (ЦЕФ)...................................... 159/2 

10. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Република Македонија и Европ-

ската унија за учество на Република 

Македонија во програмата на Унијата 

– Царина 2020..................................... 159/34 

11. Закон за ратификација на Спогодбата 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Унгарија за размена 

и заемна заштита на класифицирани 

информации........................................ 159/50 

12. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Србија 

за реципрочно признавање на возач-

ките дозволи....................................... 159/84 

13. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Република Македонија и Репуб-

лика Италија за социјална сигурност... 159/141 

14. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Република Македонија и Европ-

ската Унија за учество на Република 

Македонија во Програмата на Унијата 

Фискалис 2020...................................... 181/2 
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15. Закон за ратификација на Договорот 

за полициска соработка меѓу Ма-

кедонската Влада и Белгиската Влада. 187/2 

16. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Црна Гора за заем-

но признавање на возачките дозволи 187/51 

   

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ  

И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА 

НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1. Одлука за воведување на рестрик-

тивни мерки согласно Одлуката 

2013/534/ЗНБП на Советот од 29 

октомври 2013 година за изменува-

ње на одлуката 2012/642/ЗНБП за 

рестриктивни мерки  против Бело-

русија................................................ 5/4 

2. Преглед на декларации на ЕУ 

(Брисел) кон кои Република Маке-

донија се има придружено во пери-

одот 1 јули- 31 декември 2013 го-

дина................................................... 39/2 

3. Преглед на изјави/ поднесоци на 

ЕУ (Брисел) за климатски промени 

кон кои Република Македонија се 

има придружено во периодот 1 

јули- 31 декември 2013 година ........  39/3 

4. Преглед на правни акти на ЕУ 

(Брисел) кон кои Република Маке-

донија се има придружено, а од кои 

произлегуваат обврски за Републи-

ка Македонија и нејзините правни 

и физички лица - рестриктивни 

мерки, во периодот 1 јули- 31 де-

кември 2013 година........................... 39/4 

5. Преглед на изјави на обраќања и 

други заеднички документи на ЕУ 

(Њујорк, Женева, Виена ОН-ОБСЕ, 

Стразбург), кон кои Република Ма-

кедонија се има придружено во пе-

риодот 1 јули- 31 декември 2013 

година............................................... 39/5 

6. Одлука за воведување на рестрик-

тивните мерки согласно Регулати-

вата  (ЕУ) бр.42/2014 на Советот од 

20 јануари 2014 година за измену-

вање на Регулативата (ЕУ) бр. 

267/2012 за рестриктивни мерки 

против Иран..................................... 65/2 

7. Одлука за воведување на рестри-

ктивните мерки согласно Одлуката 

2014/49/ЗНБП на Советот од 30 ја-

нуари 2014 година за изменување 

на Одлука 2011/72/ЗНБП за рестри-

ктивните мерки наменети против 

одредени лица и субјекти во однос 

на состојбата во Тунис...................... 72/2 

8. Одлука за воведување на рестри-

ктивната мерка согласно Одлуката 

2014/74/ЗНБП на Советот од 10 

февруари 2014 година за изменува-

ње на Одлука 2013/255/ЗНБП за ре-

стриктивни мерки против Сирија.... 80/2 

9. Одлука за воведување на рестри-

ктивните мерки согласно Одлуката 

за спроведување 2014/24/ЗНБП на 

Советот од 20 јануари 2014 година 

за спроведување на Одлука 

2012/642/ЗНБП за рестриктивни 

мерки против Белорусија.................. 80/5 

10. Одлука за воведување на рестри-

ктивните мерки согласно Одлуката 

2014/98/ЗНБП на Советот од 17 

февруари 2014 година за изменува-

ње на Одлука 2011/101/ЗНБП за ре-

стриктивни мерки против Зимбаб-

ве................................................. 80/10 

11. Одлука за воведување на рестри-

ктивните мерки согласно Одлуката 

за спроведување 2014/41/ЗНБП на 

Советот од 28 јануари 2014 година 

за спроведување на Одлуката 

2011/137/ЗНБП за рестриктивни 

мерки во однос на состојбата во 

Либија................................................ 82/2 

12. Одлука за воведување на рестри-

ктивната мерка согласно Одлуката 

2014/153/ЗНБП на Советот од 20 

март 2014 година за изменување на 

Одлука 2011/172/ЗНБП за рестри-

ктивни мерки насочени против од-

редени лица, субјекти и тела во од-

нос на состојбата во Египет........ 120/2 

13. Одлука за воведување на рестри-

ктивните мерки согласно Одлуката 

2014/212/ЗНБП на Советот од 14 

април 2014 година за изменување 

на Одлука 2013/183/ЗНБП за ре-

стриктивни мерки против Демок-

ратска народна Република Кореја 

ДНРК)................................................ 120/5 

14. Одлука за воведување на рестри-

ктивните мерки согласно Одлуката 

2014/214/ЗНБП на Советот од 14 

април 2014 година за изменување 

на Одлука 2013/184/ЗНБП за ре-

стриктивни мерки против Мјан-

мар/Бурма......................................... 120/98 
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15. Прегледи на декларации, изјави, 

одлуки на Советот на Европската 

Унија и други правни акти на Ев-

ропската Унија од Брисел, Њујорк, 

Женева, Виена и Стразбур, кон кои 

Република Македонија, на покана 

на Европската Унија или унилате-

рално, се има придружено во пери-

одот 1 јануари – 30 јуни 2014 годи-

на (Прилог 1 до Прилог 4)............... 128/2 

16. Одлука за воведување на рестрик-

тивните мерки согласно Одлуката 

2014/309/ЗНБП на Советот од 28 

мај 2014 година за изменување на 

Одлука 2013/255/ЗНБП за рестрик-

тивни мерки против Сирија.............. 146/2 

17. Заедничка воена листа на Европ-

ската Унија......................................... 146/11 

18. Одлука за воведување на рестрик-

тивните мерки согласно Одлуката 

2014/449/ЗНБП на Советот од 10 

јули 2014 година за рестриктивни 

мерки во однос на состојбата во Ју-

жен Судан........................................ 154/2 

19. Одлука за воведување на рестрик-

тивните мерки согласно Одлуката за 

спроведување 2014/439/ЗНБП на Со-

ветот од 8 јули 2014 година за спро-

ведување на Одлука 2012/642/ЗНБП 

за рестриктивни мерки против Бело-

русија............................................... 154/16 

20. Одлука за воведување на рестрик-

тивните мерки согласно Одлуката за 

спроведување 2014/487/ЗНБП на Со-

ветот од 22 јули 2014 година за спро-

ведување на Одлука 2011/137/ЗНБП 

за рестриктивни мерки во  однос на 

состојбата во Либија........................ 158/2 

21. Одлука за воведување на рестрик-

тивните мерки согласно Одлуката за 

спроведување 2014/387/ЗНБП на Со-

ветот од 23 јуни 2014 година за спро-

ведување на Одлука 2013/255/ЗНБП 

за рестриктивни мерки против Си-

рија................................................... 158/5 

22. Одлука за воведување на рестрик-

тивните мерки согласно Одлуката за 

спроведување 2014/488/ЗНБП на Со-

ветот од 22 јули 2014 година за спро-

ведување на Одлука 2013/255/ЗНБП 

за рестриктивни мерки против Си-

рија………………............................. 158/12 

   

КОЛЕКТИВНИ 

ДОГОВОРИ 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

272. Колективен договор за изменување 

и дополнување на Колективниот до-

говор на Министерството за вна-

трешни работи .....................................  10/124 

872. Колективен договор за дополнува-

ње на Колективниот договор на Ми-

нистерството за внатрешни работи.... 23/23 

3581. Колективен договор за варботените 

од тутунското стопанство (прелистен 

текст) .....................................................  115/55 

3582. Колективен договор за изменување 

и дополнување на колективниот до-

говор за вработените од тутунското 

стопанство ............................................  115/74 

3583. Општ колективен договор за при-

ватниот сектор од областа на стопан-

ството(пречистен текст) ......................  115/76 

4738. Колективен договор за заштитините 

друштва на Македонија ......................  151/46 

5385. Aнекс за изменување и дополнување 

на Колективниот договор за здрав-

ствената дејност на Република Маке-

донија ....................................................  172/40 

5640. Колективен договор за енергетика.. 182/24 

   

СПОГОДБИ 

   

Рег. бр.  Бр./стр. 

3580. Спогодба за утврдување на најниска-

та плата за вработените од тутунско-

то стопанство .......................................  115/55 

4990. Спогодба за утврдување на најниска-

та плата за најнизок степен на сложе-

ност и за начинот на пресметување и 

исплата на платите во здравствената 

дејност................................................ 158/37 

   

ФОНД  

НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1413. Валоризационите коефициенти за 

пресметување на платите од пора-

нешните години за утврдување на 

пензиска основа на ниво на платите 

од 2013 година, за пензии остварени 

во 2014 година .....................................  48/18 

1414. Висината на пензиските основици на  

осигурениците односно лицата кои 

не  оствариле плата односно надо-

месток на плата  по 1 јануари 1970 

година за пензии остварени во 2014 

година ...................................................  48/19 

2387. Правилник за начинот и условите за 

продажба и давање под закуп  на де-

ловен простор со кој управува Фон-

дот на пензиското и инвалидското 

осигурување на Македонија ...............  80/28 
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2498. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот и 

условите за стекнување со право за 

доделување на станбен простор под 

закуп во домовите за живеење на ко-

рисниците на пензија со кои управу-

ва Фондот на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија ....  86/51 

2998. Одлука за определување на надоме-

стокот на трошоците за сместување и 

исхрана на деца и младинци со преч-

ки во психичкиот и физичкиот развој 

и инвалидите на трудот ......................  103/59 

2999. Одлука за престанок на важењето на  

Одлуката за висината на патните тро-

шоци во врска со   остварувањето и 

користењето на правата од пензиско-

то и инвалидското осигурување ........  103/59 

3000. Одлука за висината на трошоците за 

вештачење на работната способност 

во постапката на остварување на пра-

вата од пензиското и инвалидското 

осигурување ........................................  103/59 

6077. Одлука за задолжителен обем и сод-

ржина на медицинската документа-

ција во постапката за остварување 

права по основ на инвалидност........... 197/453 

6078. Правилник за начинот и условите за 

продажба и давање под закуп на де-

ловен простор во сопственост или 

трајно користење на Фондот на пен-

зиското и инвалидското осигурување 

на Македонија.................................... 197/461 

6079. Правилник за содржината на прег-

ледот на регистрирани податоци во 

матичната евиденција на осигурени-

ците..................................................... 197/463 

6080. Правилник за организацијата, соста-

вот и начинот на работата на Коми-

сијата за оцена на работната способ-

ност..................................................... 197/464 

6081. Правилник за начинот на вршење 

ревизија на решенија со кои е утврде-

но право од пензиското и инвалид-

ското осигурување............................. 197/471 

   

ФОНД  

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

266. Одлука за изменување и дополнува-

ње  на Одлуката  за утврдување  на 

референтни цени на лекови кои се на 

Листата на лекови кои паѓаат на то-

вар на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија ........................  10/94 

267. Одлука за изменување и дополнува-

ње на одлуката за утврдување на ре-

ферентни цени на ортопедски и дру-

ги помагала за кои осигурените лица 

можат да остварат право на товар на 

Фондот за здравствено осигурување 

на Македонија ......................................  10/98 

268. Одлука за дополнување на Одлуката 

за утврдување на референтни цени за 

пакети на завршени здравствени ус-

луги од болничката здравствена за-

штита од областа на пластичната и 

реконструктивната хирургија..............  10/101 

269. Одлука за изменување на Одлуката 

за утврдување на референтни цени на 

услуги во болничка здравствена за-

штита за акутни случаи .......................  10/101 

270. Одлука за дополнување на Одлуката 

за утврдување на референтни цени за 

пакетите на завршени епизоди на ле-

кување за специјалистичко - консул-

тативната здравствена заштита амбу-

лантски .................................................  10/10 

271. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за индикаци-

ите за остварување на право на орто-

педски и други помагала .....................  10/102 

1051. Одлука изменување и дополнување 

на  Одлуката за утврдување на обрас-

ците предвидени во Правилникот за 

содржината и начинот на остварува-

њето на правата и обврските од за-

должителното здравствено осигуру-

вање.......................................................  34/80 

1052. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за содржина-

та и начинот на остварувањето на 

правата и обврските од задолжител-

ното здравствено осигурување ...........  34/82 

1053. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот 

на плаќањето на лабораториските ис-

питувања во специјалистичко кон-

султативната здравствена заштита по 

упат на избран лекар ...........................  34/83 

1054. Правилник за критериумите за склу-

чување договори, утврдување на по-

стапка за определување на месечниот 

износ на средства  и начинот на пла-

ќање на здравствените услуги  на 

здравствените установи кои вршат 

обезбедување  на осигурените лица 

со  лекови на рецепт од листата на 

лекови кои паѓаат на товар на фондот 

во примарна здравствена заштита  .....  34/83 

1396. Одлука за дополнување на Одлуката 

за утврдување на референтни цени за 

пакетите на завршени епизоди на ле-

кување за специјалистичко–консул-

тативна здравствена заштита - амбу-

лантски................................................ 47/19 
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1397. Одлука за утврдување на референ-

тни цени за пакети на завршени 

здравствени услуги од болничката 

здравствена заштита од областа на 

кардиологија....................................... 47/20 

1398. Одлука за изменување на Одлуката 

за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко – консултативната 

здравствена заштита............................ 47/20 

1399. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Листата на лекови кои паѓаат 

на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 47/20 

1400. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот 

на плаќањето на здравствените услу-

ги во примарна здравствена заштита  47/22 

1401. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за овластува-

ње и начин на работа на контролата 

на Фондот за здравствено осигурува-

ње на Македонија ................................  47/22 

2536. Годишен план на приходи и расходи 

за финансирање на јавните здравстве-

ни установи за остварување на права-

та од здравственото осигурување за 

2014 година ..........................................  87/29 

2537. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Годишниот план на приходи и 

расходи за финансирање на јавните 

здравствени установи за остварување 

на правата од здравственото осигуру-

вање за 2014 година ............................  87/32 

2609. Одлука за изменување и дополнува-

ње на  Одлуката за утврдување на об-

расците предвидени во Правилникот 

за начинот на користење на здрав-

ствени услуги на осигурените лица 

во странство .........................................  89/17 

2800. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Листата на лекови кои паѓаат 

на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија ...............  98/69 

2801. Одлука за изменување и дополнува-

ње  на Одлуката  за утврдување  на 

референтни цени на лекови кои се на 

Листата на лекови кои паѓаат на то-

вар на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија ........................  98/69 

2802. Одлука за измена и дополнување на 

Одлуката за утврдување на референ-

тни цени за пакетите на завршени 

епизоди на лекување за специјалис-

тичко – консултативна здравствена 

заштита - амбулантски .......................  98/71 

2803. Одлука за изменување на Одлуката 

за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко – консултативната 

здравствена заштита ...........................  98/73 

3456. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за индикаци-

ите за остварување на право на орто-

педски и други помагала................... 113/101 

3830. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за критериу-

мите за склучување договори и по-

стапка за остварување на правото и 

начинот на плаќање на здравствените 

услуги за биомедицинско потпомо-

гнато оплодување во здравствените 

установи кои вршат специјалистичко 

- консултативна здравствена заштита 120/15 

3860. Исправка........................................... 122/3 

3831. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за содржина-

та и начинот на остварувањето на 

правата и обврските од задолжител-

ното здравствено осигурување ...........  120/15 

4303. Одлука за изменување и дополну-

вање  на Одлуката за утврдување на 

референтни цени на лекови кои се на 

Листата на лекови кои паѓаат на то-

вар на Фондот за здравствено оси-

гурување на Македонија .....................  138/97 

4304. Одлука за дополнување на Одлуката 

за усвојување на методологија за ут-

врдување на завршени специјалис-

тички консултативни стоматолошки 

здравствени услуги и методологија за 

утврдување на цени, како и цени на 

завршените услуги  ..............................  138/100 

4305. Одлука за дополнување на Одлуката 

за утврдување на референтни цени на 

пакетите во превентивна здравствена 

заштита и итна медицинска помош со 

домашно лекување...............................  138/100 

4306. Одлука за изменување на Одлуката 

за утврдување на референтни цени на 

здравствени услуги од радиодијаг-

ностика .................................................  138/100 

4307. Одлука за изменување и дополну-

вање на Одлуката за утврдување на 

референтни цени за пакетите на зав-

ршени епизоди на лекување за специ-

јалистичко – консултативна здрав-

ствена заштита - амбулантски ............  138/101 

4308. Одлука за изменување и дополнува-

ње на  Одлуката за утврдување на об-

расците предвидени во Правилникот 

за содржината и начинот на ост-

варување на правата и обврските од 

задолжителното здравствено оси-

гурување ...............................................  138/101 

4411. Исправка........................................... 142/36 

4309. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за утврдување на ви-

сината на учеството на осигурените 

лица во вкупните трошоци на здрав-

ствените услуги и лековите ................  138/103 
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4310. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за содржи-

ната и начинот на остварување на 

правата и обврските од здравст-

веното осигурување ............................  138/103 

4375. Одлука за изменување на  Одлуката 

за утврдување на обрасците предви-

дени во Правилникот за содржината 

и начинот на остварување на правата 

и обврските од задолжителното 

здравствено осигурување.................. 141/22 

4376. Одлука за изменување и дополнува-

ње  на Одлуката  за утврдување  на 

референтни цени на лекови кои се на 

Листата на лекови кои паѓаат на то-

вар на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија ........................  141/24 

4377. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Листата на лекови кои паѓаат 

на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија ...............  141/25 

4378. Правилник за специјализирана ме-

дицинска рехабилитација како про-

должено болничко лекување  .............  141/26 

4379. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за начинот на плаќање на 

лабораториските испитувања во спе-

цијалистичко консултативната здрав-

ствена заштита по упат на избран ле-

кар ........................................................  141/42 

4380. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за содржината и начинот на 

остварувањето на правата и об-

врските од задолжителното здрав-

ствено осигурување  ...........................  141/42 

4547. Одлука за изменување и дополнува-

ње на  Одлуката за утврдување на об-

расците предвидени во Правилникот 

за начинот на користење на здрав-

ствени услуги на осигурените лица 

во странство .........................................  145/95 

4885. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката  за утврдување  на 

референтни цени на лекови кои се на 

Листата на лекови кои паѓаат на то-

вар на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија ........................  156/34 

4886. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Листата на лекови кои паѓаат 

на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија ...............  156/42 

4887. Одлука за изменување и дополнува-

ње на  Одлуката за утврдување на ви-

сината на учеството на осигурените 

лица во вкупните трошоци на здрав-

ствените услуги и лековите ................  156/42 

4888. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Листата на лекови кои паѓаат 

на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија ...............  156/42 

4889. Одлука за дополнување на Одлуката 

за утврдување на референтни цени за 

пакетите на завршени епизоди на ле-

кување за специјалистичко – консул-

тативна здравствена заштита - амбу-

лантски .................................................  156/43 

4890. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката  за утврдување  на 

референтни цени на лекови кои се на 

Листата на лекови кои паѓаат на то-

вар на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија .........................  156/43 

4891. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот 

на користење, пристап, издавање, чу-

вање и заштита на податоците од ин-

формациониот систем на ФЗОМ дос-

тапни на ВЕБ порталот........................  156/81 

4892. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за содржина-

та и начинот на остварувањето на 

правата и обврските од задолжител-

ното здравствено осигурување  ..........  156/83 

4991. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за утврдување  на ре-

ферентни цени на лекови кои се на 

Листата на лекови кои паѓаат на то-

вар на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија .........................  158/38 

4992. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за утврдување  на ре-

ферентни цени на лекови кои се на 

Листата на лекови кои паѓаат на то-

вар на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија .........................  158/39 

5834. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Одлуката за утврдување на ре-

ферентни цени на ортопедски и дру-

ги помагала за кои осигурените лица 

можат да остварат право на товар на 

Фондот за здравствено осигурување 

на Македонија ......................................  189/10 

5835. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за критериу-

мите за склучување договори и по-

стапка за остварување на правото и 

начинот на плаќање на здравствените 

услуги за биомедицинско потпомо-

гнато оплодување во здравствените 

установи кои вршат специјалистичко 

- консултативна здравствена заштита  189/10 

5836. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за утврдува-

ње на начин и методологија за ут-

врдување на цени на ортопедски и 

други помагала .....................................  189/10 
5837. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за индикаци-

ите за остварување на право на орто-

педски и други помагала .....................  189/11 
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6744. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот 

на плаќање на лабораториските испи-

тувања во специјалистичко консулта-

тивната здравствена заштита по упат 

на избран лекар................................... 201/54 

   

УПРАВА  

ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

5386. Национална сортна листа од Упра-

вата за семе и саден материјал…........ 172/42 

   

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1415. Решение од Комора на извршители 

на Република Македонија.................. 48/19 

5639. Одлука за измена на Статут на Ко-

мора на извршители на РМ............... 182/23 

   

НОТАРСКА КОМОРА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1201. Решение за почеток со работа од Но-

тарската комора на Република Маке-

донија ...................................................  41/104 

1376. Решение од Нотарската комора на 

Република Македонија...................... 46/134 

1777. Решение од Нотарската комора на 

Република Македонија .......................  57/36 

   

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА                     

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

5119. Статут на стоматолошката комора 

на Македонија .....................................  164/10 

   

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА                      

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1019. Правилник за организацијата и по-

стапката за утврдување на одговор-

ност пред Судот на честа на Фар-

мацевтската комора на Македонија... 33/76 

1020. Правилник за вршење стручен над-

зор над работата на здравствените 

установи и здравствените работници 

со високо образование од областа на 

фармацијата .........................................  33/80 

1021. Кодекс на професионалните етички 

должности и права на здравствените 

работници со високо образование од 

областа на фармацијата ......................  33/84 

ДИРЕКЦИЈА 

ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ 

ПОДАТОЦИ 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

1145. Упатство за дополнување на Упат-

ството за начинот на вршење на над-

ворешна контрола ………………….. 40/43 

4512. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот на 

вршење на инспекцискиот надзор ......  144/71 

   

ДИРЕКЦИЈА  

ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  

РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

4485. Правила за условите за користење на 

Технолошко индустриската развојна 

зона Тетово  ..........................................  143/31 

4486. Тарифник на надоместоци за изврше-

ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 

„Тетово” ...............................................  143/34 

4816. Правила за условите за користење на 

технолошко индустриската развојна 

зона Кичево ..........................................  153/76 

4817. Тарифник на основачот на ТИРЗ 

„Кичево“ на надоместоци за извршени 

услуги кон корисниците на ТИРЗ „Ки-

чево“ .....................................................  153/79 

5530. Правила за условите за користење на 

Технолошко индустриската развојна 

зона “Радовиш“  ...................................  177/58 

5531. Правила за условите за користење на 

Технолошко индустриската развојна 

зона “Берово“ .......................................  177/60 

5532. Правила за условите за користење на 

Технолошко индустриската развојна 

зона “Виница“ ......................................  177/63 

5533. Правила за условите за користење на 

Технолошко индустриската развојна 

зона “Струга“  ......................................  177/65 

5534. Правила за условите за користење на 

Технолошко индустриската развојна 

зона “Струмица“ ..................................  177/67 

5535. Правила за условите за користење на 

Технолошко индустриската развојна 

зона “Гевгелија“ ...................................  177/70 

5536. Правила за условите за користење на 

Технолошко индустриската развојна 

зона “Прилеп“ ......................................  177/72 

5537. Тарифник на основачот на ТИРЗ “Ра-

довиш“ на надоместоци за извршени 

услуги кон корисниците на тирз “Ра-

довиш“ ..................................................  177/74 

5538. Тарифник на основачот на ТИРЗ “Бе-

рово“ на надоместоци за извршени ус-

луги кон корисниците на ТИРЗ “Бе-

рово“ .....................................................  177/75 
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5539. Тарифник на основачот на ТИРЗ 

“Виница“ на надоместоци за изврше-

ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 

“Виница“ ..............................................  177/76 

5540. Тарифник на основачот на ТИРЗ 

“Струга“ на надоместоци за извршени 

услуги кон корисниците на ТИРЗ 

“Струга“ ...............................................  177/77 

5541. Тарифник на основачот на ТИРЗ 

“Струмица“ на надоместоци за из-

вршени услуги кон корисниците на 

ТИРЗ “Струмица“ ...............................  177/78 

5542. Тарифник на основачот на ТИРЗ 

“Гевгелија“ на надоместоци за из-

вршени услуги кон корисниците на 

ТИРЗ “Гевгелија“ ................................  177/78 

5543. Тарифник на основачот на ТИРЗ 

“Прилеп“ на надоместоци за изврше-

ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 

“Прилеп“ ..............................................  177/79 

   

ДИРЕКЦИЈА 

ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

3962. Правилник за критериуми и мерки за 

заштита од јонизирачко зрачење при 

вршење на дејност со извори на јони-

зирачко зрачење 
(*)

 ..............................  125/18 

   

ДИРЕКЦИЈА  

ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА 

ЕНЕРГИЈА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИ-

НА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

2264. Мрежни правила за дистрибуција  на 

топлинска енергија за греење ............  73/56 

   

KOМИСИЈА  

ЗА ЗАШТИТА ОД КОНКУРЕНЦИЈА 
   

Рег. бр.  Бр./стр. 

1027. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/53 

1028. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/54 

1029. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/54 

1030. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/54 

1031. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/55 

1032. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/55 

1033. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/55 

1034. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/56 

1035. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/56 

1036. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/56 

1037. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/58 

1038. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/58 

1039. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/59 

1040. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/59 

1041. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата ....................................  34/60 

3642. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/151 

3643. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/151 

3644. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/152 

3645. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/154 

3646. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/154 

3647. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/154 

3648. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/155 

3649. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/155 

3650. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/155 

3651. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/156 

3652. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/156 

3653. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/156 

3654. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/157 

3655. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/157 

3656. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/158 

3657. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/158 

3658. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/159 

3659. Решение од Комисијата за заштита од 

конкуренцијата ....................................  116/160 

   

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

5611. Одлука за утврдување на цената на 

годишната претплата на службеното 

гласило „Службен весник на Републи-

ка Македонија“ за 2015 година........... 181/23 
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5612. Одлука за утврдување на цената на 

годишната претплата на Регистарот на 

прописи на Република Македонија за 

2015 година…………………................ 181/23 

5613. Одлука за дополнување на Одлуката 

за утврдување на цената за објавување 

на огласи, акти и неважечки докумен-

ти во службеното гласило „Службен 

весник на Република Македонија“...... 181/24 

5120. Исправка на Одлуката за утврдување 

на цената за објавување на огласи, ак-

ти и неважечки документи во ЈП 

Службен весник на Република Маке-

донија (објавена во „Службен весник 

на Република Македонија“ во број 169 

од 28 декември 2010 година).............. 164/28 

   

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

3179. Етички кодекс на инспекторите......... 108/66 

   

ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН 

И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

4993. Статут на Акционерско друштво за 

изградба и стопанисување со станбен 

простор и со деловен простор од зна-

чење за Републиката (Пречистен 

текст) ....................................................  158/42 

   

ЗДРУЖЕНИЕ  

ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ  

МУЗИЧКИ ПРАВА 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

4381. Правилник за распределба на автор-

ските надоместоци ..............................  141/42 

   

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

Рег.бр.  Бр./стр. 

307. Договор за вршење на определени ра-

боти од страна на општина Новаци за 

општина Могила и обратно ................  11/14 

308. Договор за меѓуопштинска соработка 11/15 

1146. Договор за меѓуопштинска соработка 40/43 

2449. Договор за меѓуопштинска соработка 84/27 

4347. Договор за меѓуопштинска соработка 139/148 

4658. Договор за меѓуопштинска соработка 148/27 

4777. Договор за воспоставување на Меѓу-

општинска соработка меѓу Општина 

Прилеп и Општина Кривогаштани со 

здружување на финансиски, матери-

јални и други средства....................... 152/95 

4893. Договор за меѓуопштинска соработка 156/83 

5050. Договор за меѓуопштинска соработка 

склучен помеѓу Општина Битола и 

Општина Новаци................................ 161/74 

5099. Договор за меѓуопштонска соработка 

меѓу Општина Теарце и Општина Бо-

говиње...................................................  163/14 

5100. Договор за меѓуопштинска соработка 

склучен помеѓу Град Скопје и Оп-

штина Карпош .....................................  163/15 

5142. Договор за меѓуопштинска соработка 

склучен помеѓу општина Битола и 

Општина Могила................................ 165/23 

5722. Договор за воспоставување на меѓу-

општинска соработка меѓу Општина 

Кисела Вода и Општина Студеничани 184/34 

6730. Договор за меѓуопштинска соработка 

склучен помеѓу Град Скопје и Оп-

штина Карпош.................................... 200/101 

   

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

Рег.бр.  Бр./стр. 

1240. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа....................... 42/120 

1680. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа....................... 51/31 

3462. Решение од Државниот инспекторат 

за локална самоуправа........................ 113/112 

   

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР  

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ 

   

Рег. бр.  Бр./стр. 

2583. Одлука за изменување и дополнува-

ње на Тарифата на услугите што ги 

врши Централниот депозитар за хар-

тии од вредност АД Скопје за учес-

ниците во работата на Депозитарот и 

корисниците на неговите услуги........ 88/75 

   

МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА  

ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА МАРнет 

   

Рег.бр.  Бр./стр. 

78. Правилник за арбитражна постапка 

при Македонска академска истражу-

вачка мрежа МАРнет ..........................  6/14 

975. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за организацијата и управу-

вањето со врвниот македонски .МК до-

мен..................................................... 30/56 

976. Тарифник за надоместокот за регис-

трација на домен................................... 30/57 

2584. Правилник за организацијата и упра-

вувањето со врвниот македонски .МК 

домен и врвниот македонски .МКД до-

мен ........................................................  88/76 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КОЛЕКТИВНО  

УПРАВУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  

ПРОИЗВЕДУВАЧИТЕ НА ФОНОГРАМИ И  

УМЕТНИЦИТЕ МУЗИЧКИ ИЗВЕДУВАЧИ 

ММИ 

   

Рег.бр.  Бр./стр. 

2327. Правилник за распределба на надо-

местоци .................................................  77/9 

   

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА  

МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО 

ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

   

Рег.бр.  Бр./стр. 
977. Одлука за донесување на Измени и до-

полнувања на Мрежни правила за дис-

трибуција на електрична енергија ...... 30/57 

978. Измени и дополнување на Мрежни 

правила за дистрибуција на електрична 

енергија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“бр. 87/12).................. 30/58 

5051. Одлука за донесување на Измени и до-

полнувања на Мрежни правила за дис-

трибуција на електрична енергија........ 161/75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5838. Одлука за донесување на Измени и до-

полнувања на Мрежни правила за дис-

трибуција на електрична енергија….... 189/34 

5839. Измени и дополнување на Мрежни 

правила за дистрибуција на електрична 

енергија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 87/12, 30/14 и 

161/14)…………................................... 189/34 

   

АД МЕПСО 

   

Рег. бр.  Бр./стр. 

5143. Пречистен текст на Статут на Опера-

торот на електропреносниот систем на 

Македонија, Акционерско друштво за 

пренос на електрична енергија и упра-

вување со електроенергетскиот истем, 

во државна  сопственост, Скопје.......... 165/23 

 

   

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Рег.бр.  Бр./стр. 

6731. Тарифник за висината на надоместо-

кот за користење и увид во податоците 

од геолошкиот информативен систем, 

како и за користење на резултатите од  

геолошките истражувања.................... 200/102 
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