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3228. Одлука од Претседателот на Република Македонија ..................................
3305. Одлука за помилување на осудени
лица .......................................................
3394. Одлука за помилување на осудени
лица по повод 2-ри Август 2014 година - Националниот празник на Република Македонија ..................................
4111. Одлука од Претседателот на Република Македонија ..................................
4412. Одлука за именување претседател и
членови на Советот за безбедност на
Република Македонија ........................
4501. Одлука за разрешување и именување
член на Советот за безбедност на Република Македонија ............................
5365. Одлука за помилување на осудени
лица .......................................................
5614. Одлука од Претседателот на Република Македонија ..................................
5890. Одлука за помилување на осудени
лица по повод Новата 2015 година...

97/3

98/4
109/4
110/4
110/5
110/5
110/5
110/5
110/5
110/6
110/6
110/6
110/6
111/7

113/13
130/88

143/4

144/68
172/2
182/3
192/3

ПРАВИЛНИЦИ
190/4

ОДЛУКИ
Рег. бр.
Бр./стр.
2266. Одлука за помилување на осудени
лица ......................................................
74/2

Рег. бр.
Бр./стр.
5711. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за доделување на плакети, значки, награди и пофалници на воениот и цивилниот
персонал на служба во Армијата на
Република Македонија ........................ 184/22

Страна 20

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2014

ВЛАДА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УРЕДБИ
Рег. бр.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

53.

54.
183.

650.

840.

841.

Бр./стр.
Уредба за изменување на Уредбата за
издатоците за службени патувања и
селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци ....................
Уредба за канцелариско и архивско
работење ..............................................
Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за
2014 година ..........................................
Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
блок дотации за основното образование по општини за 2014 година .........
Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
наменски дотации за основното образование по општини за 2014 година..
Уредба за изменување и дополнување на Уредбатa за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој .........
Уредба за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на
Европската комисија (*).....................
Уредба за условите и постапката за
доделување на хоризонтална помош..
Уредба за поблиските критериуми за
директни плаќања, корисниците на
средствата, максималните износи и
начинот на директните плаќања за
2014 година..........................................
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мрежата на здравствени установи ..................................
Уредба за изменување и дополнување на Уредбатa за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој .........
Уредба за изменување на Уредбата за
утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите
за складирање, чување и обновување
на стоковните резерви ........................

1/4
1/4

1/9

1/9

1/10

1/10

2/2
3/2

10/7

21/5

23/3

23/4

1660. Уредба за изменување на Уредбата за
начинот за утврдување, пресметување, висината и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати што се
плаќа при увоз и/или при производство 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 дополнување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на
искористеноста на дозволите за меѓународен 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 номенклатура согласно со регулативите
на Европската комисија1 .....................
65/2
2218. Уредба за описите на категориите и
нивоата на работните места на административните службеници ................
72/2
4630. Исправка............................................
147/6
2611. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мрежата на здравствени установи ...................................
90/2
2612. Уредба за изменување на Уредбата за
издатоците за службени патувања и
селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци ....................
90/48
2815. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на
искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока ......................
99/3
3395. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето
на одредени стоки во комбинираната
номенклатура согласно co регулативите на Европската комисија .............. 113/14
3396. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на
ослободувањето од плаќање на увозни давачки како и вредноста, количината и видот или намената на стоката
која може да се ослободи од плаќање
на увозни давачки ................................ 113/28
3662. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2015 година .......................................................
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 постапките за отуѓување и давање под закуп
како и за засновање на право на
стварна службеност ............................
4235. Уредба за изменување и дополнување на Уредбатa за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој .........
4247. Уредба за употребата на средствата
за присила како и носењето и употребата на огненото оружје од страна
на финансиските полицајци ...............
4282. Уредба за структурата на трошоците
кои се признаваат и посебните критериуми кои што треба да се исполнат
при производство на домашна документарна програма и/или домашна
играна програма................................
4413. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба
на блок дотации од областа на културата во 2015 година.............................
4414. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2014 година ................................
4502. Уредба за изменување на Уредбата за
утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите
за складирање, чување и обновување
на стоковните резерви ........................
4548. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока .........................
4779. Уредба за начинот на располагање со
примените подароци, начинот на управување со евиденцијата на примените подароци и други прашања во
врска со примањето на подароци ......
4896. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето
на одредени стоки во комбинираната
номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија(*) ..........

134/2

136/2

137/2

138/61

143/4

143/5

144/68

146/5

153/34

157/5
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4897. Уредба за изменување на Уредбатa за
видот на активности, максималниот
износ по активности, корисниците,
субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката
поддршка во земјоделството и руралниот развој............................................
5008. Уредба за дополнување на Уредбата
за мрежата на здравствени установи
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 постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновање на право на
стварна службеност .............................
5210. Уредба за дополнување на Уредбата
за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на
вработените ..........................................
5387. Уредба за изменување на Уредбата за
утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите
за складирање, чување и обновување
на стоковните резерви .........................
5466. Уредба за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски
авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од
корисниците на финансиската поддршка ....................................................
5586. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2014 година ................................
5615. Уредба за Методологијата за утврдување на критериуми за распределба
на блок дотации за јавните установи
за социјална заштита - домови за стари лица за 2015 година ........................
5923. Уредба за изменување на Уредбата
за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста
на дозволите за меѓународен превоз
на стока .................................................
6248. Уредба за Методологијата за утврдување на критериумите за распределба
на блок дотации за јавните установи
за деца-детски градинки по општини
за 2015 година....................................
998.
Исправка на Уредбата за начинот на
водење на медицинската документација (објавена во „Службен весник на
РМ“ во бр. 168 од 3.12.2013 година)..

157/27
161/3

161/3

168/2

173/3

176/2

181/3

182/3

194/4

202/5

33/3

Страна 22

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2014

ОДЛУКИ
Рег. бр.
Бр./стр.
7. Одлука за запишување на правото на
сопственост на недвижни ствари во
корист на Република Македонија во
Јавната книга за запишување на правата на недвижностите .......................
1/12
8. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство Скопје...................................................
1/12
9. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини ...................................
1/13
10. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за
градежништво, производство, услуги
и трговија ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје на локалитетот “с.Идризово“, општина Гази
Баба ......................................................
1/13
11. Одлука за запишување право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во
Јавната книга за запишување на правата на недвижностите .......................
1/14
12. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ
ЕНЕРЏИ ДОО експорт - импорт
Скопје...................................................
1/14
13. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија
- Скопје ................................................
1/15
14. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип ........................
1/15
15. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движнa ствар на
општина Чешиново - Облешево ........
1/15
16. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Пехчево ...........................
1/16
17. Одлука за давање согласност на
Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со
финансиски план на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни
зони за 2013 година.............................
1/16

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Одлука за давање согласност за времено отстапување и стопанисување
co ски-лифтовите "Сапунчица" и
"Чука" во ЗЛТЦ с.Ниже Поле .............
Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари ...........................................................
Одлука за престанување на важењето на Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и за давање на
користење на недвижни ствари ..........
Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари ..............................................
Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Делчево...........
Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство
Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на трајно
користење на недвижни ствари на општина Дојран .......................................
Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари ..............................................
Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок на користење и за давање на користење на
недвижна ствар ....................................
Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижна ствар
Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари на Министерството за образование
и наука.................................................
Одлука за давање согласност на Тарифата на Централниот регистар на
Република Македонија ........................
Одлука за давање согласност на финансискиот план на Централен регистар на Република Македонија за 2014
година ...................................................
Одлука за запишување право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија, во
Јавната книга за запишување на правата на недвижностите ........................
Одлука за запишување на право на
сопственост на недвижни ствари во
корист на Република Македонија во
Јавната книга за запишување на правата на недвижностите ........................

1/16

1/16

1/17
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1/17

1/17

1/17

1/18

1/18
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1/19

1/19

1/19
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Одлука за утврдување на вредност
на бодот за платите на државните
службеници за 2014 година ................
34. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Собранието на Република Македонија .......................................................
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друштво за вршење на енергетски
дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна
сопственост за 2013 година ................
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3399. Одлука за одобрување на Годишниот
извештај за работата на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2013 година............
3400. Одлука за одобрување на работата и
на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во
државна сопственост на член на Одборот на директори за 2013 година ....
3401. Одлука за одобрување на работата и
на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во
државна сопственост на член на Одборот на директори за 2013 година ....
3402. Одлука за одобрување на работата и
на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во
државна сопственост на член на Одборот на директори за 2013 година ....
3403. Одлука за избор на овластен ревизор
за ревизија на Годишната сметка и на
финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во
државна сопственост за 2014 година .
3404. Одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од
втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип и Универзитетот за
информатички науки и технологии
„Св. Апостол Павле“ во Охрид во
академската 2014/2015 година ............
3405. Одлука за дополнување на Одлуката
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се финансира од Буџетот на Република Македонија ......................................
3406. Одлука за прогласување на недвижното културно добро Црква „Св. Димитрија“ во Охрид за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.........................
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3407. Одлука за прогласување на недвижното културно добро Црква „Св. Константин и Елена“ во Охрид за културно наследство од особено значење,
поткатегорија големо значење ...........
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индустриска развојна зона „ВИНИЦА“
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на Министерството за култура ..........
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 зона КО Демир Хисар општина Демир
Хисар ....................................................
3415. Одлука за задолжување на Општина
Делчево со краткорочен кредит кај
Македонска банка за поддршка на
развојот АД Скопје .............................
3416. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за село
Воиславци општина Радовиш ............
3417. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за
поставување на машини за дробење
на камен КО Радолишта-вон гр.р. општина Струга .......................................
3418. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација вон населено место за изградба на Г-3 сервиси и Г-4 стоваришта КО Камењане општина Боговиње......................................................
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3419. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
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намени-хотелски комплекс, КО Блаце
Петровец, општина Петровец ............
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Јавното претпријатие за државни патишта ...................................................
3468. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина
Берово ...................................................
3469. Одлука за одобрување на Годишната
сметка и Финансискиот извештај, ревидиран од овластен ревизор, на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД - Скопје, во
државна сопственост, за периодот од
1.01.2013 до 31.12.2013 година...........
3470. Одлука за одобрување на Годишниот
извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри
на среќа АД - Скопје, во државна
сопственост, за периодот од 1.01.2013
до 31.12.2013 година ...........................
3471. Одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од
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3473. Одлука за задолжување на Општина
Старо Нагоричане со краткорочен
кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.............
3474. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ораовица
KO Oраовица – вон г.р. Општина Радовиш ...................................................
3475. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс со намена лесна и незагадувачка индустрија, складови и сервиси
КО Кратово општина Кратово ...........
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цевковод од брана Глажња до резервоар за село Липково КО Липково вон г.р. и КО Глажња Општина Липково ......................................................
3477. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа
Габровска река со реф. бр. 104 со
пропратни објекти КО Доброштевон-град и КО Првце општина Теарце.......................................................
3478. Одлука за отповикување на управител на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ - ДООЕЛ Скопје.............................................
3479. Одлука за избор на управител на
Друштвото за изградба, управување и
издавање на повеќенаменска сала
„Борис Трајковски“ - ДООЕЛ Скопје
3480. Одлука за дополнување на Одлуката
за доделување средства за постдипломски студии „Габриела Коневска
Трајковска“ од областа на правото,
економијата и политиките на ЕУ во
странство, за академската 2014/2015
година..................................................
3481. Одлука за престанок на користење и
за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на општина Дојран............................................
3548. Одлука за одобрување на Годишниот
финансиски извештај со Завршната
сметка, Ревизорскиот извештај и Годишниот извештај за работа за 2013
година на Акционерското друштво во
државна сопственост за вршење на
дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД
Скопје...................................................

114/14

114/14

114/16

114/16

114/17

114/17

114/17

114/17

114/18

115/43

Страна 69

3549. Одлука за потврдување на Годишната сметка на Фондот за осигурување
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3556. Одлука за одобрување на ревидираната Годишна сметка, финансиските
извештаи и Годишниот извештај за
работењето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен
простор во државна сопственост –
Скопје, за период од 1.1.2013 година
до 31.12.2013 година ...........................
3557. Oдлука за давање согласност на
Програмата за дополнување на Годишната програма за ажурирање податоци во катастарот нa недвижности
по службена должност за 2014 година
3558. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на
Министерството за култура.......................
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3562. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висина на надоместокот
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Геодетско-катастарскиот информационен систем ..........................................
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3564. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Г3-сервиси и Г4-стоваришта
КО Логоварди општина Битола .........
3565. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на лесна и незагадувачка индустрија со придружни содржини КО Мл. Нагоричане општина Старо Нагоричане ...................
3566. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
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Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Тркање, општина Кочани .....................................................
3567. Одлука за определување на периодот
на закуп на градежното земјиште во
Технолошко индустриската развојна
зона Скопје 2 и за висината на закупнината...................................................
3568. Одлука за утврдување на геодетски
работи за посебни намени од значење
за Република Македонија ...................
3569. Одлука за именување на Национален координатор за борба против тероризам ................................................
3593. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање
за комерцијални потреби ...................
3594. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
општина Виница .................................
3595. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
општина Виница .................................
3596. Одлука за оттуѓување на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија ..........................................
3597. Одлука за давање согласност на Годишна сметка за работењето за 2011
година на Јавното претпријатие „Македонијапат" – Скопје.........................
3598. Одлука за давање согласност на Финансискиот годишен извештај за работењето за 2011 година на Јавното
претпријатие „Македонијапат"–Скопје
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3600. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на продажни
цени за објектот 3.1, Ламела А, Ламела Б, Ламела В, Ламела Г и подземен
паркинг - Комплекс источна индустриска зона во Скопје донесена од
Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје .........................................
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258. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Руската Федерација, со седиште во
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282. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Центар за
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Свети Николе ......................................
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579. Решение за изменување на решението за именување на претседател, членови и заменици членови на Национално координативно тело за спроведување на Акциониот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија за
2009-2012 година................................
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дневници за службени патувања и селидби во странство, трошоци што на
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се признаваат во тековни трошоци…
581. Решение за именување членови на
комисијата за лекови со АТС ознака
С-лекови за кардиоваскуларен систем
741. Решение за именување членови на
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– Скопје..............................................
860. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет ...............................
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содржината на барањето за потврдување на јавен интерес на примена донација и форматa и содржината на барањето заради недонесување на решение за потврдување односно не потврдување на јавен интерес...............
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1957. Програма за обесштетување на дете
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64/2
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2337. Список на поставени постојани судски преведувачи............................
79/5
2653. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
лиценцата за процена и на изјавата за
примена на правилата содржани во
кодексот на етика и на професионалните стандарди ....................................
91/17
2654. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
вештаци ................................................
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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 финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии ..........
96/12
2930. Правилник за начинот на пресметување на наградата за извршеното
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986. Правилник за начинот на примена
на даночно ослободување или олеснување согласно со меѓународните
договори за одбегнување на двојното
оданочување за приходот кој го остварува странско физичко лице, како
и формата и содржината на обрасците за остварување на правото на ослободување односно олеснување .........
987. Правилник за формата и содржината
на барањето како и начинот на издавање на потврдата за даночен резидент на Република Македонија ..........
1061. Правилник за начинот за пресметување на наградата за извршена работа
и надоместокот за реално потребните
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од областа на побарувања и обврски.
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при пополнување на царинската декларација..............................................
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и содржината на уверението за техничка исправност на автоматите за
игри на среќа .......................................
1317. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на враќање на
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1367. Правилник за формата и содржината
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на даночната пријава на данокот на
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одбивка ................................................
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1701. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
потврдата за извршеното означување
и регистрација на автоматот, односно
масата за игри на среќа .......................
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начинот и роковите за доставување
на извештајот за бројот и вредноста
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стапка на вкупни трошоци ..................
1703. Правилник за изменување на Правилникот 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 .........................................
1704. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и формата на
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1706. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на водењето на евиденцијата
за остварените добивки во играта на
среќа кои поединечно го надминуваат износот од 10.000 денари и за нивните добитници ....................................
1765. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за програмата и начинот на полагање на испитот
за овластен внатрешен ревизор во
јавниот сектор .....................................
1850. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за добивање лиценца за работа и за формата и содржината на
лиценцата за работа на трговец поединец-сметководител,трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење на сметководствени
работи ...................................................
1851. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за упис во регистарот на
трговци поединци-сметководители,
регистарот на трговци поединци-овластени сметководители и регистарот
на друштва за вршење сметководствени работи .......................................
1852. Правилник за формата и содржината
на Годишната сметка ...........................
1853. Правилник за формата и содржината
на Годишната сметка за осигурителни и реосигурителни друштва ............
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1854. Правилник за изменување на Правилникот 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 ..........
2239. Правилник за начинот на водење на
регистарот на запишување и бришење на стручните лица..........................
2240. Правилник за начинот на вклучување и работа на стручните лица во работата на Советот при одлучување за
давање на согласност ..........................
2241. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените
приходи по дејности СПД - рекапитулар ........................................................
2242. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
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оданочување ........................................
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промет на добра и услуги од давателот 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 вршителот на прометот, при промет на
добра и услуги од давателот кон примателот на донацијата како и потребната документација .............................
2332. Правилник за начинот на спроведување на даночното поттикнување кога примател на донација добива финансиски средства и истите ги користи за плаќање на набавки на добра и
услуги со цел за реализација на јавниот интерес, како и формата и содржината на барањето за враќање на данок на додадена вредност на вршителот на прометот кога примател на донација добива финансиски средства и
истите ги користи за плаќање на набавки на добра и услуги како и потребната документација .....................
2440. Правилник за формата и содржината
на годишната сметка за банки и други финансиски институции ................
2767. Тарифник за висината на надоместокот за дадено стручно мислење ......... .
2781. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ..............
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2782. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и кодексот
на шифри кои се употребуваат при
пополнување на царинската декларација ........................................................
2783. Правилник за формата и содржината
на фактурата, формата и содржината
на пријавата, начинот на пријавување
на прометот, содржината на евиденцијата на фактури која ја води
надлежен даночен орган како и формата и содржината на евиденцијата за
примени фактури која ја води примателот на прометот за цели на спроведување 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 средства добиени врз основа на договор
за донација склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во
кој е предвидено дека со добиените
парични средства нема да се плаќаат
даноци ..................................................
2784. Правилник за начинот на спроведување 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 средства добиени врз основа на договор за донација склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во кој е
предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци ......................................................
2785. Правилник за начинот на спроведување 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 договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки, даноци и акцизи како и формата и содржината на барањето за остварување
на ослободувањето како и потребната
документација ......................................
2906. Правилник за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината
на образецот за државната евиденција ............................................................
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3448. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
извештаите и изјавата за квалитетот и
состојбата за внатрешните контроли
од Годишниот финансиски извештај..
3449. Меѓународни стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија ...........................................
3487. Правилник за образецот за пријавување на ефективни странски и домашни пари и чекови кои резидентите и нерезидентите ги внесуваат или
изнесуваат од Република Македонија
3726. Правилник за формата и содржината
на регистарот на донации ...................
3922. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапувањето за
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станбен кредит ....................................
3923. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно со
барањето и образец за потврда на исполнетост на условите ........................
3967. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
донации ...............................................
4031. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за службена
облека и ознаки на чиновите и начинот на нејзиното доделување и користење на царинските службеници .......
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 .............................
4033. Правилник за начинот за проверка
на работните способности за вработување во управата за финансиска полиција ...................................................
4034. Кодекс на однесување ........................
4035. Правилник за начинот за оценување
на работењето на финансиските полицајци, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за
оценување и другите обрасци ............
4036. Правилник за начинот на употреба
на симболот на управата за финансиска полиција.....................................
4037. Правилник за употребата на светлосната и звучната сигнализација, како и на другата техничка опрема .......
4631. Правилник за висината на надоместоците за издавање на лиценца за
вршење на застапување, идентификациска картичка, како и за полагање
на стручен испит за лиценциран застапник .................................................
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5057. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
образецот на извештајот од спроведената постапка .......................................
5058. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и
содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба ........
5059. Правилник за дополнување на Правилникот за содржината на тендерската документација ............................
5218. Правилник Техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка,
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4743. Правилник за висината на трошоците за добивање на ознаката за рурални средини ............................................
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115/50

119/24

137/49

147/7
148/8
148/21

149/80

149/82

149/84

149/85

152/4
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4744. Правилник за поблиските услови и
начинот на добивање и одземање на
овластувањето и лиценцата за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација,
преработка на минерални суровини и
други рударски проекти од областа
на рударството, формата и содржината на овластувањето и лиценцата,
содржината на програмата за полагање на стручниот испит, како и висината на надоместоците за издавање на
овластувањето и лиценцата................
4745. Правилник за формата и содржината
на Лиценцата за изработка на геолошка документација, изведување и
надзор на геолошки истражувања .....
4746. Правилник за формата и содржината
на образецот на овластувањето за изработка на геолошка документација,
изведување и надзор на геолошки истражувања ............................................
4807. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за донесување решение за
издавање на лиценца за вршење туристичка дејност и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на
лиценца, односно недонесување решение за одбивање на барањето за
издавање на лиценца ...........................
4808. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за издавање на решение за
категоризација на угостителски објект и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за категоризација, односно недонесување решение за одбивање на барањето за категоризација ...................
5219. Правилник за дополнување на Правилникот за единечно одобрување на
возило ...................................................
5262. Правилник за начинот и поблиските
критериуми за добивање на ознаката
во селските домаќинства во руралните средини, како и формата и содржината на образецот на ознаката .....
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 ............................................
5347. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена
на техничката состојба на возилата...

152/9

152/17

152/19

153/52

153/55

168/51

169/19

170/47

170/49

5376. Правилник за начинот на бодирање
на првиот и вториот дел од испитот
за добивање на лиценца за изработка
на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања ......................................................
5827. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
образецот за исполнувањето на минималните технички услови на просториите во кои се врши занаетчиската
дејност ..................................................
6062. Листа на стоки на Царински квоти
по Договор за пристапување на Република Македонија во СТО ..............
6063. Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2015 година (нула- царинска
стапка во рамки на квоти)..................
6064. Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во
Република Македонија во прво полугодие од 2015 година (концесии во
рамки на квоти)..................................
6065. Листа на риба и рибини производи
со потекло од заедницата за увоз во
Република Македонија во прво полугодие од 2015 година (нула- царинска
стапка во рамки на квоти) ...................
6066. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2015 година (нула-царинска стапка во рамки
на квоти) ...............................................
6067. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за
увоз во Република Македонија во
прво полугодие од 2015 година
(концесија во рамки на квоти) ............
6068. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2015 година по спогодбата за доделување на
взаемни трговски повластици за некои вина..............................................
6069. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти во
прво полугодие од 2015 година ..........
6070. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Украина кои се увезуваат
во Република Македонија во прво
полугодие од 2015 година ...................
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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 земјоделски 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 висината на надоместокот за полагање
на испит за стручна оспособеност за
ракувачи на одделни видови енергетски уреди и постројки.......................... 201/54
6743. Правилник за определување на висината на надоместокот за полагање
на стручен испит за енергетски контролор................................................
201/54

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
161. Листа за изменување и дополнување
на Листата на категоризирани нуспроизводи од животинско потекло(*)
9/25
323. Прaвилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места
на земјоделски производи..................
12/100
347. Правилник за начинот на вршење на
контрола на квалитетот на тутунот,
формата, содржината и начинот на
издавање на сертификатот за квалитет, како и начинот и методите на земање на примероци за анализа на
квалитет на тутунот ............................
13/19
879. Правилник за формата и содржината
на обрасците за поднесување на месечни 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 методите на земање на мостри, како и методите за анализа на квалитетот на
брашното .............................................
24/8
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881. Правилник за формата и содржината
на барањето за овластување на лаборатории за вршење на анализа и суперанализа на земените примероци за
контрола на квалитетот на брашното
како и формата и содржината на барањето заради недонесувањето на решение за овластување на лаборатории за вршење на анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на брашно, односно недонесување на решение за
одбивање на барањето за донесување
на решение за овластување .................
882. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
пријавата за производство на афион,
книгата за евиденција, договорот за
производство и поблиските критериуми за производство на афион и откуп на афион за производство на
опојни дроги и психотропни супстанции................................................
883. Правилник за начинот на собирање,
превезување и идентифокување на
посебните категории на нуспроизоди
од животинско потекло (*)..................
889. Правилник за трговија со материјал
за размножување и саден материјал
од украсни растенија (*).....................
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 земјоделството, за потребите на казнено-поправните и воспитно-поправните установи и сопствениците на долгогодишен насад, оранжерии или објекти
и потребната документација...............
905. Правилник за поблиските услови и
начинот за складирање и чување на
брашното ..............................................
906. Правилник за начинот и видот на
пакувањата на брашна и условите за
ставање во промет на брашното во
рефусна состојба ..................................
947. Правилник за поблиските услови,
начинот и постапката за спроведување и примена на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во исхраната на животните, како и посебните услови кои треба да ги исполнуваат нуспроизводите во исхраната на
животните при увоз и извоз (*) ..........
967. Правилник за начинот и постапката
за спроведување на исклучоците во
однос на отстранување на нуспроизводите од животинско потекло (*) .....

24/10

24/13

24/13

25/2

25/22

26/3

26/4

28/14

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 (*) .................
1026. Наредба за спроведување на посебен
надзор за утврдување на присуство
на габата Synchytrium endobioticum
(Schilb.) Perc. и постапките за лабораториско испитување (*) ......................
1064. Правилник за начинот на собирање
и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло и
техничко-технолошките услови кои
во поглед на објектот, опремата и кадарот треба да го исполнуваат правните лица кои вршат собирање и
нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло како и
технички-технолошките услови што
треба да ги исполнуваат превозните
средства за превоз на нус производи
од животинско потекло (*) .................
1065. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за анализа на ризик
на карантински штетни организми,
како и анализа на ризик на животната
средина и живите модифицирани организми бр. 11 .....................................
1071. Правилник за начинот на земање
примероци и методите за анализа и
суперанализа на храната за животни.
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 ..................
1232. Наредба за престанување на важење
на Наредбата за забрана на употреба
на протеини по потекло од животните во исхраната на животните ............
1318. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата,
содржината и начинот на водење на
базата на податоци за идентификација на земјишни парцели ......................
1408. Правилник за формата и содржината
на барањето за засновање на право на
стварна службеност на земјоделско
земјиште во државна сопственост .....
1684. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
образецот на пријавата за договореното производство на тутун ...............
1685. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водењето,
доставувањето на евиденцијата и
формата и содржината на образецот
на евиденцијата за откупените и обработените количини на тутун ..........

30/4

34/46

35/78

35/82

36/115

41/88

42/111

44/93

48/2

52/8

52/10

1686. Правилник за изменување на Правилникот за видот на податоците за
планираните количини за откуп на
земјоделски производи и за реализиран откуп за претходната година, начинот на доставување, формата и образецот за доставување ......................
1687. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и формата на
образецот за поднесување барање за
запишување во Регистарот на откупувачи на тутун ........................................
1688. Правилник за изменување на Правилникот за образецот на барањето за
упис во Регистарот на откупувачи и
Регистарот на увозници на одделни
земјоделски производи и потребната
придружна документација ..................
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, означување, транспорт и складирање (*)..
1720. Правилник за формата и содржината
на записникот за процена на земјиштето со прегледен план ........................
1721. Правилник за начинот на давање на
советодавна помош и начинот на посредување како и формата и содржината на образецот на барањето за
консолидација на земјоделското земјиште со размена и потребната документација ..............................................
1722. Правилник за формата и содржината
на геодетскиот елаборат за посебни
намени за консолидација ....................
1723. Правилник за формата и содржината
на проектот за консолидација ............
1724. Методологија за процена на вредноста на земјишните парцели од консолидационата маса .............................
1811. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата,
содржината и начинот на водење на
базата на податоци за идентификација на земјишни парцели .......................
1894. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето за користење под закуп
на земјоделско земјиште на кое е изграден бесправен помошен објект,
оранжерија или објект за примарна
обработка на земјоделски производи
и потребната документација ...............
1895. Правилник за изменување на Правилникот 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 ......................................

52/13

52/15
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54/30

55/5

55/7

55/9
55/15

55/18

59/5

61/10

61/12

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2014

1896. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за
примарна обработка на земјоделски
производи бесправно изградени на
земјоделско земјиште .........................
1897. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање на одобрение за градење на оранжерии и помошни објекти како и објекти за примарна обработка на земјоделски производи на земјоделско
земјиште...............................................
1898. Правилник за изменување на Правилникот 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 .................
1899. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за склучување на нов договор за закуп под истите услови како во основниот договор и потребната документација .......
1900. Правилник за формата, соджината и
начинот на водење на влезните и излезните регистри за винско грозје,
производи од винско грозје, вино и
производи од вино (*) .........................
1901. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и формата на
регистарот на вина со заштитен географски назив и на корисници на географскиот назив, образецот на барањето, постапката за упис како и потребната документација .......................
1902. Правилник правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на извештајот за исполнети
финансиски обврски за купено винско грозје во претходната година ......
1903. Правилник за изменување на Правилникот за содржина и форма на
елаборатот за производство и означување на вино со географски назив .....
1916. Правилник за изменување на Правилникот за пасоши на растенија(*) ..
1917. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водење на
евиденција, начинот на спроведување
на проверките на здравјето на растенијата, содржината и начинот на известување за податоците за производство, преработка, промет со растенија, растителни производи и други
објекти и предмети (*) .......................
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1934. Правилник за изменување на Правилникот за постапката за користење
на земјоделско земјиште за неземјоделски цели, формата и содржината
на образецот на барањето и потребната документација .................................
2070. Правилник за изменување на Правилникот за трговија со семенски материјал од фуражни растенија и репа
2071. Правилник за изменување на Правилникот за трговија со семенски материјал од тутун ...................................
2072. Правилник за изменување на Правилникот за условите што треба да ги
исполнува снабдувачот за да се запише во регистарот на саден материјал,
содржината и начинот на водење на
регистрите и содржината на барањето
за запишување ......................................
2073. Правилник за изменување на Правилникот за запишување на сортата
во национална сортна листа и за водење на национална сортна листа ......
2074. Правилник за изменување на Правилникот за трговија со семенски материјал од маслодајни и влакнодајни
растенија ...............................................
2075. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за продолжување на запишувањето на сортата во националната сортна листа, како и начинот и постапката за продолжување на запишувањето ..............................................
2076. Правилник за изменување на Правилникот за трговија со семенски материјал од житни растенија.................
2077. Правилник за изменување на Правилникот за трговија со семенски материјал од градинарски растенија ......
2243. Правилник за минималните количини на брашно кои може да се добијат
со мелење на пченица, `рж и пченка
кои ги исполнуваат минималните услови за ставање во промет, максималните количини на брашно потрошени
за производство на одделни пекарски
производи и начинот на водење на
евиденција за потрошените количини
2244. Правилник за просторните, техничките, технолошките и инфраструктурните услови кои треба да ги исполнуваат производствените капацитети кои се во функција на дејноста
на земјоделската задруга .....................
2245. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој,
прифатливите трошоци и висината на
поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка.
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2246. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за трговија
со материјал за размножување и саден материјал од овошни растенија
наменет за производство на овошје..
2391. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето и формата и содржината на
одобрението и видот на производите
од дрво за извоз...................................
2392. Правилник за изменување на Правилникот за висината на надоместокот за добивање на лиценцата за извршување на стручни работи на шуми во приватна сопственост, формата
и содржината на барањето за издавање на лиценцата, формата и содржината на образецот на лиценцата како
и формата, содржината и начинот на
водење на регистарот на лиценци за
вршење на стручни работи во шумарството...........................................
2393. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за испитување и утврдување на квалитетот на репродуктивен
материјал............................................
2421. Правилник за формата, содржината
како и начинот на водење на регистарот за издадени контролни маркиетикети и евидентната книга за искористени контролни марки-етикети.....
2422. Правилник за формата, содржината
на барањето за издавање на контролната марка-етикета, потребната документација, формата и содржината на
контролната марка-етикета како и начинот на издавањето на контролната
марка - етикета ....................................
2423. Правилник за формата и содржината
на извештајот за увезениот, продадениот и останатиот на залиха семенски
и саден материјал од земјоделски растенија .................................................
2424. Правилник за изменување на Правилникот за местото на поставување,
начинот на поставување, формата и
содржината на барањето како и формата и содржината на одобрението за
поставување на пчелни семејства во
шума....................................................
3020. Правилник за изменување на Правилникот за трговија со материјал за
вегетативно размножување на виновата лоза (*) .........................................
3021. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
обрасците за поднесување на месечни
извештаи и годишен извештај за
складираните брашна .........................

72/35

81/3

81/5

81/7

82/6

82/10

82/13

82/15

104/15

104/16

3051. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за утврдување на
услови за определување на подрачја
слободни од штетни организми бр. 4 .
3052. Решение за овластување на лаборатории за анализа и суперанализа на
земените примероци за контрола на
брашно ..................................................
3173. Правилник за изменување на Правилникот за трговија со материјал за
размножување и саден материјал од
овошни растенија наменет за производство на овошје (*)....................... ...
3727. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината на
зоотехничките документи, како и начинот на пополнување на обрасците
за издавање на зоотехничките документи* .................................................
3771. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистар на
одобрени институции за добивање и
пресадување на јајце клетки и ембриони.........................................................
3834. Правилник за потребната стручна
оспособеност за правни или физички
лица, кои се стручно оспособени да
вршат стручен надзор над одделни
јавни услуги .........................................
3877. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за услови за утврдување на места за производство
слободни од штетни организми и
производен простор слободен од
штетни организми бр. 10.....................
4809. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистар на
станици за тестирање на својствата
на добитокот ........................................
4856. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење и чување на евиденцијата за секое третирање на растенијата и на растителните производи
од страна на корисниците кои употребуваат производи за заштита на
растенијата ..........................................
4996. Правилник за висината на надоместокот за издавање на контролната
марка-етикета .......................................
5558. Правилник за видот на податоците,
постапката и начинот за запишување и
доделување на единствен идентификациски број на земјоделското стопанство и за промена на податоци и бришење, содржината и формата на образците и потребната придружна документација 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 решението за запишување и решението за
бришење од Eдинствениот регистар на
земјоделски стопанства.....................
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5669. Правилник за видот на ознаката за
сеча, видот на шумскиот жиг за ознака за сеча, начинот на вршење на ознаката 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 сопственост.......................................................
5670. Правилник за формата и содржината
на Регистарот на заверени шумски
жигови за ознака за сеча, шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни
сортименти, шумски жигови за жигосување на увезено дрво и шумски жигови за обележување на дрвна маса
од настаната шумска штета како и начинот на неговото водење ..................
5671. Правилник за минимални-технички
средства и човечки ресурси кои треба
да ги исполнува правното лице за извршување шумскокултурни работи за
активностите на сеча и дотур .............
5672. Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на лиценца
за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур ......................
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……
5674. Правилник за начинот на обезбедување на сопствени потреби со огревно дрво на физички лица од државна
шума, формата и содржината на шумскиот жиг-означувач за жигосување
на дрвната маса посечена од страна
на физички лица и бојата која ќе се
користи при втиснување на шумскиот жиг, како и формата и содржината
на регистарот на податоци за евиденција на исечена дрвна маса во
државна нискостеблена шума од
страна на физички лица за сопствени
потреби и начинот на водење на евиденцијата..............................................
5675. Правилник за видот и начинот на
жигосување, видот на шумскиот жиг
за жигосување за исечено дрво и дрвни сортименти, начинот на издавање
на испратница, пуштање во промет
на исечено дрво, формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и
содржината на барањето за издавање
на испратница и висината на надоместокот за издадени испратници .....
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5676. Правилник за формата и содржината
на барањето за регистрирање за промет на дрво и дрвни сортименти,
формата и содржината на решението
за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на известувањето до државниот инспекторат 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 документација ..............................................
5718. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално- техничката и информатичката
опрема на просториите за полагање
на испитот за добивање уверение за
вршење стопански риболов и уверение за рибочувар ..................................
5734. Правилник посебните критериуми
за одделни видови, раси и хибриди
кои согласно со одгледувачката програма се наменети за размножување ...
5770. Правилник за начинот на бодирање
на првиот и вториот дел од испитот
за добивање уверение за вршење стопански риболов, формата и содржината на уверението за положен испит
и испитот за добивање уверение за
рибочувар и формата и содржината
на уверението за положен испит ........
6197. Правилник за начинот на бодување
и потребната литература за полагање
на испит за добивање на лиценца за
процена на тутунот ..............................
6198. Правилник за просторните услови и
материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на првиот дел од испитот за
добивање на лиценца за процена на
тутунот..................................................
6199. Правилник за формата и содржината
на барањето за овластување на научно-образовна институција од областа на тутунското производство за
изработка на прашањата од првиот и
вториот дел од испитот за добивање
на лиценца за процена на тутун .........
6700. Правилник за критериумите во поглед на објектите, опремата и кадрите
кои ги исполнува одобрената институција која врши тестирање на својствата на одделните видови на добиток и постапката и начинот на тестирање кај одделни видови на добиток
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74. Протокол за безбедна хирургија.....
6/11
162. Правилник за изменување на Правилникот за просторот, опремата и
кадарот за здравствените пунктови....
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962. Правилник за видот на стручната
подготовка, опремата и просторните
услови кои што треба да ги исполнува и стручното правно лице за изготвување на елаборат за одредување на
границите на заштитните зони, заштитните мерки и другите услови за
водите наменети за консумирање од
страна на човекот...............................
963. Правилник за содржината и начинот
на изготвување на елаборат за одредување на границите за заштитните
зони, заштитните мерки и другите услови за водите наменети за консумирање од страна на човекот............
979. Листа на ограничувања и забрани за
употреба на хемикалии.........................
980. Листа на високоризични супстанции
(кои предизвикуваат загриженост).....
1416. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при дијабетична ретинопатија........................
1417. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при
еректилна дисфункција........................
1418. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при хиперкалемија.........................................
1419. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при хипогонадизам кај возрасни мажи.........
1420. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при хипонатремија........................................
1421. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при
орални антидијабетични лекови и
GLP-1 аналози во третманот на тип 2
дијабетес.............................................
1422. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при остеопороза: дијагноза и фармакотерапија.......................................................
1423. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при третман и следење кај тип 2 дијабетес.......
1424. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при
третман на дебелина...........................
1425. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при
третман на дислипидемии...................
1426. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при аскаријаза...................................................
1427. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при дифтерија...................................................
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1428. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при дијагноза, терапија и превенција на маларијата кај патниците.........................
1429. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при епидемии предизвикани од загадена вода
за пиење..............................................
1430. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при етиолошки причинители, клиничка слика
и лекување на дијареја........................
1431. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при гушоболка и тонзилит............................
1432. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при хив
инфекција............................................
1433. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при инфекции кај имуносупримирани пациенти и пациенти со канцер..................
1434. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при инфлуенца..............................................
1435. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при менингити...............................................
1436. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при менингитис кај децата............................
1437. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при мултирезистентни интрахоспитални бактерии...................................................
1438. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при
пертусис..............................................
1439. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при
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обработуваат личните податоци, техничките и организациските мерки за
обезбедување тајност и заштита на
обработката на личните податоци, начинот на уништување по истекувањето на рокот на чување на личните податоци и други мерки ..........................
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 според кои се утврдува нивото на пристап на лицата кои се овластени да ги
обработуваат личните податоци, техничките и организациските мерки за
обезбедување тајност и заштита на
обработката на личните податоци, начинот на уништување по истекувањето на рокот на чување на личните податоци и други мерки ..........................
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1727. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на проверување
на објективноста на наставникот при
оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат
со вештини, односно по наставните
предмети за кои не може да се врши
екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во јавните средни училишта ............................
1735. Правилник за начинот на следењето
на наставата, полагањето на испитите
за педагошко - психолошка и методска подготовка, како и начинот на акредитација на високообразовните установи...................................................
1736. Правилник за начинот на следењето
на наставата, полагањето на испитите
за педагошко - психолошка и методска подготовка, како и начинот на акредитација на високообразовните установи...................................................
1904. Правилник за начинот и постапката
за доделување дипломи за завршено
средно образование и за обрасците
на дипломите .......................................
1918. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на следењето на
наставата, полагањето на испитите за
педагошко - психолошка и методска
подготовка, како и начинот на акредитација на високообразовните установи .....................................................
1919. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на следењето на
наставата, полагањето на испитите за
педагошко - психолошка и методска
подготовка, како и начинот на акредитација на високообразовните установи .....................................................
1920. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот за
високообразовни квалификации ........
1995. Правилник за висината на надоместокот за трошоците за постапкатa за
признавање на странска високообразовна квалификација врз основа на
реално направените трошоци...........
2184. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри
2542. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри .................................
2685. Календар за дополнување на Календарот за организација на учебната
2013/2014 година во основните училишта ...................................................

2686. Календар за изменување на Календарот за организација на учебната
2013/2014 година во јавните средни
училишта ..............................................
4092. Календар за организација на учебната 2014/2015 година во основните
училишта ..............................................
4093. Календар за организација на учебната 2014/2015 година во јавните
средни училишта .................................
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164. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот за
остварување на правото на мобилност или слепило, потребната документација, составот на првостепената
и второстепената комисија за давање
на наод и мислење за потребата за остварување на ова право, формата и
содржината на наодот и мислењето и
водењето на евиденција за издадените наоди ................................................
9/26
165. Правилник за начинот на остварување на правото на парична помош на
самохран родител кој има дете со
пречки во развојот и потребната документација за остварување на ова
право .....................................................
9/27
166. Правилник за начинот за остварување на правото на додаток за глувост,
потребната документација, составот
на првостепената и второстепената
комисија за давање на наод и мислење 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 граѓани од областа на социјалната заштита
9/35
263. Правилник за висината на трошоците за извршување на стручните работи 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 националните инвалидски организации,
нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против
семејното насилство и на Црвениот
крст на Република Македонија од
приходите од игри на среќа и од забавни 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.........................................
518. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово .....................................
595. Правилник за поблиските услови,
критериумите и начинот на остварување на правото на партиципација во
трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на деца во
јавните установи за деца……….........
742. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски
организации, нивните здруженија и
нивната асоцијација, на здруженија за
борба против семејното насилство и
на црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа
и од забавни игри во 2014 година.......
949. Исправка............................................
907. Правилник за начинот на остварување на правото на парична помош за
згрижувач и потребната документација за остварување на ова право ......
948. Правилник за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца......................................
969. Решение за впишување на здружение
во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита
1129. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јануари
2014 година ..........................................
1138. Правилник за минималните барања
за безбедност и здравје при работа на
вработени од ризици поврзани со изложување на физички агенси (електромагнетни полиња)* .......................
1139. Правилник за изменување на Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца.....................................
1197. Правилник за начинот на бодувањето на активното и пасивното учество
во обуките за стручно усовршување
на стручните лица за безбедност при
работа и формата и образецот на потврдата за стекнатите бодови за учество на обуката за стручно усовршување ......................................................
1322. Објава за висината на минималната
плата во бруто износ во Република
Македонија за 2014 година................
1370. Програма за рано учење и развој....
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1669. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на
децата....................................................
1670. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови, критериуми и начинот за
остварување на правата за заштита на
децата ....................................................
1696. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец февруари
2014 година..........................................
1956. Објава за стапката на трошоци на
живот и платите за месец март 2014..
2258. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка односно оддел ..........................
2259. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка односно оддел во јавен сектор
2260. Решение за бришење на здружението
од Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита ....................................................
2261. Решение за бришење на здружение
од Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита ....................................................
2410. Објава за стапките на трошоците на
живот и платите за месец април 2014
година.................................................
2543. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка односно оддел во јавен сектор
2544. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка односно оддел во приватен сектор .......................................................
2545. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор од
областа на стопанството во Република Македонија ......................................
2546. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор од
областа на стопанството во Република Македонија ......................................
2547. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор од
областа на стопанството во Република Македонија ......................................
2548. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор од
областа на стопанството во Република Македонија ......................................
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2549. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор од
областа на стопанството во Република Македонија .....................................
2550. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор од
областа на стопанството во Република Македонија .....................................
2551. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор од
областа на стопанството во Република Македонија .....................................
2552. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор од
областа на стопанството во Република Македонија .....................................
2553. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор од
областа на стопанството во Република Македонија .....................................
2554. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за територијата на Република
Македонија на ниво на приватен сектор од областа на стопанството .......
2555. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор од
областа на стопанството во Република Македонија .....................................
2556. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за територијата на Република
Македонија ..........................................
2557. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка односно оддел во јавен сектор
2741. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец мај 2014 година во однос на месец април 2014
година...................................................
2768. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈУ Дом
за доенчиња и мали деца Битола .......
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 ...........
2907. Решение за запирање од извршување
на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
и условите за стекнување со право за
доделување на станбен простор под
закуп во домовите за живеење на корисниците на пензија со кои управува
Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија............
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97/7
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2970. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци ....................................
3022. Решение за запирање од извршување
на Правилникот за начинот и условите за продажба и давање под закуп на
деловен простор со кој управува
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија...........
3029. Правилник за критериумите и начинот за користење на соодветен стан
за сместување или на парична помош
потребна за обезбедување простории
за сместување на признаен бегалец...
3186. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани..........
3450. Решение за впишување на здружение
во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита
3451. Правилник за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни
кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита - центар за
давање помош во домашни услови ....
3452. Правилник за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни
кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита - дневен
центар за стари и возрасни лица ........
3584. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јуни 2014
година..................................................
3772. Правилник за содржината и начинот
на водење на евиденцијата за пристигнати барања, примени податоци и
донесени акти за остварување на правото на еднократен отпис....................
3773. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за остварување на правото за еднократен отпис
на долг ..................................................
3963. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јули 2014
година..................................................
4038. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата,
содржината и начинот на водење на
педагошката документација и евиденција во детска градинка и центар
за ран детски развој .............................
4245. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца ................
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4291. Решение за утврдување на репрезентативноста синдикат на ниво на
гранка, односно оддел заради учество
во колективно договарање во приватен сектор во областа на сто138/65
панството .............................................
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
148/28
2014 година ..........................................
4710. Правилник за начинот за остварување 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 остварување на ова право, формата и
содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издава150/12
ње на конзилијарно мислење.............
4711. Правилник за начинот за остварување на правото на мобилност и слепило, потребната документација, составот на лекарите специјалисти за давање на конзилијарно мислење и наод во прв и втор степен за потребата
од остварување на ова право, формата и содржината на конзилијарното
мислење, како и надоместокот за из150/20
давање на конзилијарно мислење......
4712. Правилник за начинот за остварување на правото на паричен надомес150/30
ток за помош и нега од друго лице...
4747. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈУ Центар за социјална ра152/21
бота Ресен ............................................
4982. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка односно оддел во јавен сектор 158/35
5118. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот за
остварување на правото на мобилност и слепило, потребната документација, составот на лекарите специјалисти за давање на конзилијарно
мислење и наод во прв и втор степен
за потребата од остварување на ова
право, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијар164/8
но мислење….....................................
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 испит за издавање и обновување на лиценца за работа на стручен работник
во установа за социјална заштита.......
167/11
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5224. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец октомври
2014 година........................................
5470. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип ............................................
5723. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец ноември
2014 година ..........................................

168/68

176/7

184/35

МИНИСТЕРСТВО
ЗА КУЛТУРА
Рег. бр.
Бр./стр.
1111. Правилник за начинот на категоризација 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 можат штетно да влијаат врз физичкиот,
психичкиот и моралниот развој на
децата и на младите ............................
38/77
1387. Правилник за изменување на Правилникот 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 употребуваат ................................................
47/14
1905. Правилник за начинот за прибирање
и обработка на податоците, образецот
на барањето и содржината и начинот
на водењето на евиденцијата на автори и носители на сродните права .......
61/32
2270. Правилник за обликот, содржината
и техничките карактеристики на системот за електронско евидентирање
на емитуваните авторски дела, односно предмети на сродните права ..........
74/10
2769. Правилник за поблиските критериуми и мерила за оцена на критериумите за финансирање на филмски проекти од национален интерес во филмската дејност .....................................
97/7
5043. Правилник за просторните услови
за материјално - техничката и информатичката опременост на просториите за полагање на испитот за добивање на конзерваторска лиценца ........... 161/35
5044. Правилник за просторните услови
за материјално- техничката и информатичката опременост на просториите за полагање на испитот за добивање 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 услови 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 потребната документација, формата и содржината на образецот на дозволата за
управување со гробишта, како и начинот на издавање и одземање на
дозволата и формата, содржината и
начинот на водење на регистарот за
издадени и одземени дозволи за управител 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 овластувањата за изработка на проектна документација, 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 ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и
акциза за изградба на патна делница
и формата и содржината на образецот на барањето за ослободување од
плаќање на увозни давачки, данок на
додадена вредност и акциза за изградба на патна делница .....................
24/14
885. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за враќање
на акциза за изградба на патна делница ......................................................
24/18
886. Правилник за формата и содржината
на образецот на известувањето за ослободување од обврска за плаќање на
данок на додадена вредност за изградба на патна делница .....................
24/20
887. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за враќање
на данок на додадена вредност за изградба на патна делница .....................
24/22
1001. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето и потребната документација, формата и содржината на образецот на дозволата за
вршење на погребални услуги, начинот на издавање и одземање на дозволата, како и формата и содржината на
регистарот за издадени и одземени
дозволи за вршење на погребални услуги ......................................................
33/54

1002.

1003.

1081.

1082.

2247.

2394.

2455.

2558.

2559.

2560.

Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на лиценците за управител на градба, проектирање на градби, ревизија на проектна
документација, изведувач на градби,
надзор на изградбата на градби и управител на одржување на објекти како и потребната документација ..........
Правилник за формата и содржината
на потврдата за извршена општокорисна работа, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за вршење на општокорисна
работа....................................................
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање..........
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките
планови................................................
Правилник за начинот на постапување
на администраторот во информацискиот систем е-одобрение за градење....
Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за измени во текот на изградбата и образецот на Решението за
одобрување на измените....................
Правилник за формата и содржината
на потврдата за вршење на превоз на
носителите на семејно земјоделско
стопанство ............................................
Правилник за изменување на Правилникот за постапката за издавање
на дозвола, формата и содржината на
дозволата за машиновозачот и формата и содржината на регистарот за
издадени дозволи(*) ..............................
Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето и упатството за пополнување на барање за овластување на лицата-обучувачи за вршење на обука 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 инфраструктура, формата и содржината на образецот на овластувањето
и формата и содржината на Регистарот
на издадени овластувања(*)................
Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за издавање на првата потврда и дополнителната потврда за
пуштање во употреба на железничко
возило, како и за формата и содржината на првата потврда и дополнителната потврда за пуштање во употреба
на железничко возило(*) ......................

33/59

33/67

37/4

37/5

72/67

81/9

85/13

88/13

88/21

88/29
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2561. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за обука за општа професионална способност, како и формата и
содржината на образецот на потврдата за успешно завршена обука(*) ........
2562. Правилник за формата и содржината
на барањето и упатството за пополнување на барање за овластување на лицата -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 инфраструктура, формата и содржината на
образецот на овластувањето и формата и содржината на Регистарот на издадени овластувања ............................
2563. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби, формата и
содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и формата и
содржината на Регистарот за издадени сертификати за сигурност(*) ..........
2687. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат на субјектот задолжен за одржување на железнички возила, формата и содржината на сертификатот
за одржување на железнички возила
како и формата и содржината на регистарот на издадени сертификати(*) .
2688. Правилник за формата и содржината
на барањето на машиновозач за полагање на испит за општа професионална способност, формата и содржината
на образецот на уверението за положен испит како и начинот и постапката за полагање на испитот ..............
2689. Правилник за формата и содржината
на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на одобрението за сигурност за управување
со железничка инфраструктура, формата и содржината на образецот на
одобрението за сигурност, како и
формата и содржината на регистарот
на издадени одобренија за сигурност.
2690. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност, формата и содржината на образецот на сертификатот
за сигурност, како и формата и содржината на Регистарот за издадени
сертификати за сигурност(*) ...............

88/37

88/40

88/53

94/3

94/8

94/13

94/26
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2691. Правилник за формата и содржината
на дневникот со список на патници
кои се превезуваат од друга општина
2718. Првилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на барањето, потребната
документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за
кои не е потребно одобрение за градење ......................................................
2751. Правилник за дополнување на Правилникот за степенот на уредувањетo
на градежното земјиште со објекти на
комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост ...........
2798. Правилник за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за авто-такси возач................
2846. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето и постапката на издавање
на мемориски картички .......................
2908. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за
издавање, обновување и одземање на
лиценците за проектирање на градби,
ревизија на проектна документација,
управител на градба, изведувач на
градби, надзор над изградбата на
градби и управител на одржување на
објекти, формата и содржината на образецот на лиценците како и формата
и содржината и начинот на водењето
на регистарот за издадени, обновени
и одземени лиценци.............................
3063. Правилник за дополнување на Правилникот за степенот на уредувањетo
на градежното земјиште со објекти на
комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост ...........
3187. Правилник за Програмата за полагање на испитите и постапката за добивање на сертификатот за обучувачи
за учество на возачите во меѓународниот превоз на патници и стоки и
сертификатот за обучувачи за професионална компетентност .....................
3188. Правилник за изменување на Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација...................
3453. Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на лиценца
и потребната документација ...............

94/39

95/11

96/13

98/63

99/18

101/40

107/36

109/9

109/11

113/96
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3573. Правилник за дополнување на Пра-

3924.

3940.

3941.

4039.

4130.

4131.

4132.

вилникот за степенот на уредувањетo
на градежното земјиште со објекти на
комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост ...........
115/53
Правилник за формата и содржината
на лиценцата за отстранување на оштетените возила и возила во дефект
од општинските и локалните патишта
за територијата на соодветната општина или градот Скопје....................
124/22
Правилник за формата и содржината
на барањето и потребната документација за добивање на лиценцата
за отстранување на оштетените возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта за територијата на соодветната општина или Градот Скопје..........................................
125/7
Правилник за дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи
за урбанистичко планирање..............
125/9
Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и
програмата за полагање на испитот за
добивање на сертификат за учество
на возачите во меѓународниот патен
сообраќај, формата и содржината на
уверението за положен испит и на
сертификатот .......................................
127/62
Правилник за формата и содржината
како и начинот на водење на регистарот за поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти....................................
130/96
Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на првиот дел (теоретскиот дел)
од испитот за стекнување звање управувач на чамец и првиот дел (теоретскиот дел) од испитот за стекнување звање за член на екипаж на брод . 130/101
Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање 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 инфраструктура, како и периодичните проверки
на знаењето на машиновозач ............. 130/101

4133. Правилник за начинот на стекнување звање управувач на чамец, планот
и програмата за полагање испит за
стекнување звање управувач на чамец, образецот на уверението за стекнатото звање и начинот на бодирање
на првиот–теоретски дел од испитот 130/102
4213. Правлник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност на управителот
или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит
и на сертификатот за професионална
компетентност......................................
134/9
4214. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-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 однос на просторните услови и материјално- техничката и информатичката
опрема на просториите за полагање
на испитите за добивање на сертификат за професионална компетентност,
сертификат за учество во меѓународниот превоз на патници и стоки и
сертификат за автотакси возач..........
135/13
4292. План за распределба на транспортните дозволи за 2015 година ............... 138/66
4354. Правилник за начинот на издавање,
продолжување и одземање на лиценцата, формата и содржината на
образецот на барањето за издавање
на лиценцата, како и формата и содржината на образецот на лиценцата
за управител за вршење на дејностите
на управување со станбени згради .....
140/5
4397. Методологија за изменување на Методологијата за процена на пазарната
вредност на недвижен имот ................
142/7
4610. План за распределба на меѓународните транспортните дозволи за
2015 година .......................................... 146/58
4654. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко планирање ...................................................... 148/22
4748. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината на
барањето, потребната документација
и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно
одобрение за градење .......................... 152/21
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5007. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните
техничко-експлоатациони услови за
возилата за вршење на одделните видови на превоз во патниот сообраќај
и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебните
техничко-експолатациони услови.....
160/45
5522. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на постапување на администраторот
во информацискиот систем Е-одобрение за градење .....................................
177/46
5771. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално - техничката и информатичката
опрема на просториите за полагање
на испитот за општа професионална
способност ..........................................
188/25
6055. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот,
постапката и поблиските услови за
одобрување на возни редови за нови
линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на
дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред ...................... 196/152
6741. Број на поединечни транспортни дозволи по држави и квоти со назнака
кој од нив се критични дозволи.........
201/52
1692. Исправка на Правилникот за утврдување способност за пловидба на чамец и баждарење, начинот на водење
на регистарот на чамци, образецот и
содржината на пловидбената дозвола
и регистарската ознака (објавен во
„Службен весник на Република Македонија“ 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 постапувачи 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
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871. Правилник за начинот и постапката
за учество на јавноста во издавањето
на дозволите за ограничено користење на ГМО, за намерно ослободување на ГМО во животната средина, за
пуштање на ГМО на пазар, како и на
други информации поврзани со користењето на ГМО.............................
961. Правилник за информациите кои
можат да изостанат од нотификацијата за пуштање на ГМО производ на
пазарот (*)..........................................
988. Правилник за начинот на постапување со изјава за примање и предавање на отпадна опрема како и формата и содржината на изјава за примање
и предавање на отпадна опрема .........
2005. Правилник за формата и содржината
на образецот и начинот на изготвување на извештајот за процена од ГМО
производ* .............................................
2078. Правилник за изменување на Правилникот за издавање дозвола за
спроведување на научно истражување во природата ...................................
2079. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за добивање дозвола, како и
формата и содржината на дозволата
за оператор на депонија ......................
2080. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
дневникот за евиденција за постапување со отпад, формата и содржината
на формуларите за идентификација и
транспорт на отпадот и формата и содржината на обрасците за годишни
извештаи за постапување со отпад.....
2081. Правилник за изменување на Правилникот 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 согорување на отпад ...........................................
2082. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на обрасците на извештаите за количините на собраните отпадни батерии
и акумулатори и за количините на
превземни, третирани или рециклирани отпадни батерии и акумулатори,
како и начинот на нивното подготвување и доставување .............................

23/23

29/43

32/69

67/2

68/48

68/55

68/62

68/79

68/85
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2314. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар или
увезуваат како крајни корисници во
Република Македонија електрична и
електронска опрема, формата и содржината на регистарот на прозводители кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во Република Македонија електрична и електронска опрема, начинот на неговото
водење и одржување, како и формата
и содржината на потврдата за упис во
регистарот ............................................
2315. Правилник за изменување на Правилникот за форма и содржина на образецот за евиденција за количините
по категории и вид на опрема која
производителот ја пушта на пазар во
Република Македонија ......................
2333. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и условите за
постапување со ПХБ, начинот и условите што треба да ги исполнуваат инсталациите и објектите за отстранување и за деконтаминација на ПХБ,
искористените ПХБ и начинот на означување на опремата којашто содржи ПХБ ................................................
3189. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските услови што
треба да ги исполнуваат правните лица што вршат стручно оспособување,
програмата за спроведување на обуката како и формата и содржината на
потврда за учество во обука за стручно оспособување за
управување
и/или постапување со отпад ..............
3190. Правилник за изменување на Правилникот за постапките и начинот на
собирање, транспортирање, преработка, складирање, третман и отстранување на отпадните масла, начинот
на водење евиденција и доставување
на податоците ......................................
3191. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
образецот на потврдата за ослободување од плаќање на надоместок за
управување со отпад од пакување....
3192. Правилник за изменување на Правилникот 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 содржината на образецот за водење на
евиденција за количините и видовите
на батерии и акумулатори кои се
пуштени на пазар во Република Македонија ...............................................

77/2

77/5

78/10

109/11

109/13

109/15

109/17

3193. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
образецот на потврдата за ослободување од плаќање на надоместок за
управување со отпадни батерии и
акумулатори .........................................
3194. Правилник за формата и содржината
на испратниците и за формата и содржината на Регистарот на издадени и
заверени испратници ...........................
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........................................................
3196. Правилник за формата и содржината
на образецот на дозволата за вадење
на песок, чакал и камен од коритата и
бреговите на површинските водни тела ...........................................................
3344. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на доставувањето на барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат во Република Македонија батерии
и акумулатори, начинот на воспоставување на регистарскиот број, како и
формата и содржината и начинот на
водење на регистарот на прозводители кои пуштаат на пазар во Република Македонија батерии и акумулатори .......................................................
3345. Правилник за технички барања на
инсталациите за складирање на бензини кај терминалите, како и временските рокови за нивно постигнување согласно големината на терминалите (*)
3346. Правилник за изменување на Правилникот за количините на горните
граници-плафоните на емисиите на
загадувачките супстанции со цел утврдување на проекции за одреден
временски период кои се однесуваат
на намалувањето на количините на
емисиите на загадувачките супстанции на годишно ниво.........................
3347. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
елаборатот за заштита на животната
средина согласно со видовите на дејностите 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, како и начинот на водење на регистарот
за одобрени елаборати .......................

109/21

109/23

109/27

109/30

111/24

111/28

111/28

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 согласно со капацитетот за полнење и
празнење на бензини на инсталацијата, локациите на кои може да се
инсталира инсталацијата за полнење
и празнење на мобилни контејнери,
како и начинот на вршење на мерењата на испуштањата на емисии во воздухот (*) ...............................................
111/42
3387. Правилник за постапката за добивање
на Б–интегрирана еколошка дозвола..
112/111
3489. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
образецот на годишниот извештај за
видот и количината на пакувањата
што се пуштиле или увезле на пазар
во Република Македонија во претходната календарска година и за постапување со отпад од тие пакувања,
формата и содржината на образецот
на производствената спецификација,
формата и содржината на образецот
на евиденцијата за вкупното пакување
кое е пуштено на пазар или увезено во
Република Македонија како и начинот на кој се води евиденцијата (*)...
114/82
3490. Правилник за изменување на Правилникот за мерките за заштита на
животната средина кои мораат да ги
превземат производителите, сопствениците и субјектите кои постапуваат
со искористените возила, нивните
компонети и материјали, целите и роковите за нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината на потврдата за
преземање на возилото за уништување, формата и содржината на образецот за известување како и начинот
на водење на евиденцијата .................
114/87
3630. Правилник за изменување на Правилникот 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 амбиентниот воздух(*) ..........................
148/23
4656. Правилник за деталната содржина и
начинот на подготвување на краткорочните акциони планови за заштита
на амбиентниот воздух ......................
148/25
4810. Правилник за формата, содржината
и начинот на доставување на предлог-планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина ........................................
153/61
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5448. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на
175/2
ГМО ......................................................
5523. Правилник за формата, содржината
и потребната документација, како и
начинот на доставувањето на барањето 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 складирање, инсталации за полнење и празнење на мобилни контејнери и на
бензински станици, како и формата,
содржината и начинот на водење на
регистарот на инсталации за складирање, инсталации за полнење и празнење на мобилни контејнери и на
бензински станици............................... 177/47
5719. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
барањето за основање на депонија за
неопасен и инертен отпад ................... 184/28
5749. Правилник за работата и организацијата на Комисијата за усогласување, како и начинот на нејзината работа ....................................................... 186/36
5886. Правилник за начинот и постапката
за спроведување на активностите во
случај на ненамерно ослободување на
ГМО во животната средина, а кои можат да имаат негативни последици за
здравјето на луѓето и за животната
средина на територијата на друга
држава(*) ............................................... 190/22
6075. Правилник за минималните технички услови за вршење на дејноста
складирање, третман и/или преработка на отпад, формата и содржината на
образецот на барањето за добивање,
промена и обновување на дозвола за
преработка, третман и/или за складирање на отпад, како и формата и содржината 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 шифрите на работните места, како и начинот на внесување и бришење на работните места од каталогот ................ 132/19
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4194. Правилник за формата и содржината
на регистарот на вработените во јавниот сектор, начинот на неговото водење, начинот на пристап, користење, обработка на податоците, како
и начинот на обезбедување одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците ................................
4195. Правилник за формата и содржината
на трансфер листи на можни преземања на вработените во јавниот
сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на
обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците ...................................................
4398. Правилник за рамката на општи работни компетенции за административните службеници ...........................
4399. Правилник за начинот на организирање и спроведување на обуките во
училница и преку електронскиот систем за управување со обуки, како и
времетраењето и вредноста на обуките за кои не мора да се склучи писмен
договор со административен службеник ........................................................
4400. Правилник За начинот на вршење на
менторската работа и водењето на регистарот на ментори на административните службеници ...........................
4401. Правилник за начинот на водењето
на постапката за утврдување на материјална одговорност и формата и содржината на Решението за надомест на
штета ...................................................
4402. Правилник за содржината и формата
на годишниот извештај за изречени
мерки за утврдена дисциплинска и
материјална одговорност на административните службеници......................
4403. Правилник за начинот на водење на
дисциплинската постапка за дисциплински престап и образец за тајно
гласање ................................................
4404. Правилник за содржината и формата
на Годишен план за обуки на административните службеници и извештајот за негова реализација ...............
4405. Правилник за содржината и формата
на годишната програма за генерички
обуки на административни службеници ......................................................
4406. Правилник за начинот на спроведување на испитot за административно
управување како и формата и содржината на потврдата за положен испит ........................................................
5678. Кодекс за административни службеници ......................................................

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Рег.бр.
Бр./стр.
5677. Правилник за постапката и методологијата за оценувањето на предлог-проекти .......................................................
183/50
132/21

ВРХОВЕН СУД
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
1959. Правилник за начинот на одмерување
на казните...............................................
64/5
2334. Исправка................................................
78/12
132/22

142/8

142/15

142/15

142/16

142/18

142/26

142/30

142/30

142/30
183/57

УСТАВЕН СУД
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
65. Решение од Уставниот суд на Република 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 Република 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 Република Македонија, У.бр. 43/2013 од 4
декември 2013 година .........................
13/23
350. Издвоено мислење на судија на
Устаниот суд на Република Македонија .......................................................
13/25
1004. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 35/2013 од 22
јануари 2014 година ............................
33/71
1198. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 145/2012 од
19 февруари 2014 година ....................
41/93
1728. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 70/2013-0 од
26 февруари 2014 година ....................
55/37
2262. Одлука од Уставниот суд на Република 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 Република Македонија У. бр. 93/2013 од 28
мај 2014 година ...................................
92/2
2662. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 149/2013 од 28
мај 2014 година ...................................
92/3
2692. Решение од Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 111/2012 година 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 Република Македонија, У.бр. 69/2012 од 11
јуни 2014 година ..................................
2910. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.67/2013 од 11
јуни 2014 година ..................................
3053. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 189/2012 од
25 јуни 2014 година .............................
3054. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 6/2013 од 9 јули 2014 година .....................................
3055. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 62/2013 од 28
мај 2014 година....................................
3056. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 47/2014 година од 25 јуни 2014 година ...................
4857. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 63/2013 од 8
октомври 2014 година .........................
4858. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.106/2013 и
У.бр. 116/2013 од 8 октомври 2014 година ......................................................
4859. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 152/2013 од 8
октомври 2014 година .........................
4860. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 153/2013 од 8
октомври 2014 година .........................
4861. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 8/2014 од 15
октомври 2014 година .........................
4862. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 10/2014 од 8
октомври 2014 година .........................
4863. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 53/2014 од 8
октомври 2014 година .........................
4864. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 73/2014 од 8
октомври 2014 година .........................
5600. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 185/2012 година ......................................................
5601. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 3/2013 од 25
ноември 2014 година ...........................
5602. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 13/2013 од 25
ноември 2014 година ...........................
5829. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија бр. 1/2014 од 10 декември 2014 година .............................
6109. Одлука од Уставниот суд на РМ,
У.бр. 38/2014 година од 10 декември
2014 година ..........................................
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СУДСКИ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
101/41

101/43

106/35

106/38

106/48

106/49

156/8

156/9

156/12

156/14

156/15

156/18

156/21

156/22

181/11

181/14

181/17

189/4

198/59

Рег. бр.
Бр./стр.
75. Решение од Судски совет на Репуб6/14
лика Македонија .................................
76. Решение од Судски совет на Репуб6/14
лика Македонија .................................
77. Оглас од Судски совет на Република
6/14
Македонија ..........................................
596. Одлука за избор на судии и поротни19/176
ци на Основен суд Дебар………….....
597. Одлука за избор на судии на Основ19/177
ниот суд Скопје 1 Скопје ...................
1005. Решение за престанок на мандат на
33/72
член на советот....................................
1006. Решение од Судскиот совет на Репуб33/73
лика Македонија .................................
1007. Решение од Судскиот совет на Репуб33/73
лика Македонија .................................
1008. Решение од Судскиот совет на Репуб33/73
лика Македонија .................................
1009. Решение од Судскиот совет на Репуб33/73
лика Македонија .................................
1234. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
42/113
1389. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Скопје 1 Скопје.......
47/18
1671. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
51/28
1672. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
51/28
1673. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
51/29
1674. Решение од Судски совет на Репуб51/29
лика Македонија .................................
1675. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
51/29
1766. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
57/20
1922. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Дебар ........................
62/16
2006. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
67/6
2007. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
67/6
2008. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
67/6
2271. Решение од Судскиот совет на Република 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 Република Македонија .................................
87/14
2509. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
87/14
2510. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
87/14
2511. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
87/14
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2512. Решение од Судски совет на Република Македонија..................................
2513. Оглас за избор на член на Судскиот
совет на Република Македонија од редот на судиите од апелационо подрачје Битола ...............................................
2911. Решение за спроведување на избор на
член на Судскиот совет на Република
Македонија од редот на судиите од
апелационо подречје Битола..............
3197. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
3198. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
3199. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
3200. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
3201. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
3202. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија ......................................
3574. Решение за престанок на мандат на
член на советот ....................................
3575. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
3728. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
4040. Правилник за проверка на знаењето
на практичната работа со компјутери
на лицата кои се избираат за судии
или судии поротници ..........................
4041. Правилник за потребните видови на
здравствените прегледи на лицата кои
се избираат за судии или судии поротници ......................................................
4055. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
4056. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
4057. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
4058. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
4059. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
4060. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
4061. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
4196. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
4356. Решение од Судски совет на Република Македонија ..................................
4426. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
4983. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
4984. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
4985. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................

87/15

87/15

101/44
109/37
109/37
109/37
109/37
109/37
109/37
115/53
115/53
118/35

127/62

127/62
128/7
128/7
128/7
128/7
128/8
128/8
128/8
132/23
140/8
143/10
158/36
158/36
158/36

4986. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
4987. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
4988. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
4989. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
5060. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
5679. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија .....................................
6110. Решение од Судскиот совет на
Република Македонија .......................
6111. Решение од Судскиот совет на
Република Македонија .......................
6112. Решение од Судскиот совет на
Република Македонија .......................
6113. Решение од Судскиот совет на
Република Македонија .......................

158/36
158/36
158/37
158/37
162/36
183/60
198/62
198/62
198/62
198/63

СУДСКИ БУЏЕТСКИ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
2585. Деловник за работа на Судскиот бу89/2
џетски совет.........................................

ДРЖАВНА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
970. Одлука за важење и применување на
обрасци за спроведување на изборите
за претседател на Република Македонија 2014 година .................................
30/9
1083. Обрасци од Државната изборна комисија..................................................
37/7
1112. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии..............
38/80
1297. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на
општинските изборни комисии..........
43/183
1388. Одлука за изменување и дополување
на Одлуките за формирање на општински изборни комисии.................
47/17
1693. Одлука за запирање на забраната на
исплата на надоместок на трошоците
за изборна кампања за Локалните из52/30
бори 2013 година ................................
1694. Одлука за важење и применување на
обрасци за спроведување на Предвремените избори за пратеници во Собранието 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 дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии .............
56/16
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1813. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии ..............
1921. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии ..............
1935. Обрасци од Државната изборна комисија ...................................................
3203. Одлука за исплата на надоместок на
трошоците на учесниците во изборната кампања од чија листа на кандидат
е избран претседател на Република
Македонија за 2014 година и на учесниците во изборната кампања од чии
листи на кандидати не е избран кандидат за претседател на Република
Македонија ..........................................
3204. Одлука за исплата на надоместокот
на трошоците за Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија одржани на 27
април 2014 година на организаторите
на изборната кампања од чии листи
на кандидати се избрани пратеници
во Собранието на Република Македонија и на организаторите на изборната
кампања од чии листи на кандидати
не е избран пратеник во Собранието
на Република Македонија, а кои освоиле најмалку 1,5% од вкупниот број
на гласови од излезените граѓани на
ниво на изборна единица ....................
4355. Одлука за разрешување на генерален
секретар на Државната изборна комисија ........................................................

59/9

62/16
63/4

109/38
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3001. Објава за движење на индексот на
трошоците на животот во Република
Македонија.........................................
3002. Објава за движење на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2014 година ...........
3832. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец јули 2014 година..........
4234. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец август 2014 година.......
4640. Објава за Движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец септември 2014 година
5144. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2014 година.........................................................
5641. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2014 година....

103/60

103/60

120/16

135/24

147/36

165/28

182/36

ДРЖАВЕН АРХИВ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

109/38

Рег. бр.
Бр./стр.
2847. Упатство за начинот и техниката на
постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење .............
99/23

140/8

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
РЕВИЗИЈА

ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА СТАТИСТИКА
Рег. бр.
Бр./стр.
63. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија 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 Македонија за месец јануари 2014 година.....
34/92
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87/15
87/16
87/16

91/21

94/58

99/52

99/52

99/53

99/54

99/54

101/44

101/45

101/45
102/59

102/59
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2936. Правилник за условите и начинот за
давање одобрение за издавање, односно за регистрирање на странски
хартии од вредност во Република Македонија ...............................................
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 издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда.. 113/101
3455. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и
потребната документација за добивање дозвола за работење на друштвото
за управување со инвестициски фондови ...................................................... 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 издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда.
125/9
3943. Решение за давање одобрение за издавање 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 издадени од страна на котираните
друштва и акционерските друштва со
посебни обврски за известување .......
125/10
3945. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на проспектот за преземање..
125/11
3946. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документацијата што се поднесува кон барањето за издавање дозвола за понуда
за преземање ........................................
125/12
4062. Правилник за измена на Правилникот за начинот и условите за обука и
полагање на посебен стручен испит за
инвестиционо советување ..................
128/8
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4407. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на
јавна понуда .........................................
4408. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда ..
4533. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ...
4633. Решение за давање одобрение за основање на друштво за управување со
инвестициски фондови ........................
4634. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и
потребната документација за добивање дозвола за работење на друштвото
за управување со инвестициски фондови .......................................................
4692. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ...
4693. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ...
4717. Решение за давање одобрение за издавање на хартии од вредност по пат
на јавна понуда ....................................
4718. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда ..
4719. Решение за запишување на акционерско друштво во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски
за известување .....................................
4720. Решение од Комисијата за харти од
вредност на Република Македонија ...
5061. Правилник за формата и содржината
на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност
(Пречистен текст) ................................
5062. Правилник за содржината на барањето за одобрение за издавање на
хартии од вредност по пат на јавна
понуда (Пречистен текст) ...................
5063. Правилник за начинот и постапката
на запишување на хартии од вредност
(Пречистен текст) ................................
5431. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ...
5432. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ...
5433. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ...
5471. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ...
5606. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на
приватна понуда ..................................
5607. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за утврдување на
висината на надоместоците што ги
наплатува Комисијата за хартии од
вредност ...............................................

142/34

142/34
145/60

147/18

147/18
149/85
149/85

151/34

151/35

151/35
151/35

162/36

162/51

162/61
173/24
173/25
173/25
176/8

181/19

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 акционерски 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 дополнување на Правилникот за кадровска,
техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со
хартии од вредност .............................
195/48
5991. Правилник за задолжителната содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од
страна на инвестициските фондови,
друштвата за управување и депозитарната банка .......................................
195/48
5992. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на структурата, пресметката и начинот на одржување на средствата на
минималната основна главнина на
друштвото за управување со инвестициски фондови .................................... 195/122

НАРОДНА БАНКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
360. Упатство за спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар
14/26
908. Политика за изменување на Политиката за чување и управување со девизните резерви на Република Македонија ...................................................
26/10
909. Одлука за општите услови за отворање 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 дополнување 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 купување и продавање на странски платежни средства ....................................
58/22
1805. Одлука за начинот на формирање и
објавување на курсевите на Народната банка на Република Македонија ...
58/23

1806. Одлука за издавање кованa парa за
колекционерски цели ..........................
1807. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
1909. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување
на Одлуката за менувачки работи ......
2212. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за
утврдување на адекватноста на капиталот......................................................
2213. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели .............
2214. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели .............
2215. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
2216. Одлука за пуштање во оптек на кована пара за колекционерски цели .........
2517. Одлука за начинот и постапката на
известување за трансакции со нерезиденти ................................................
2518. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите за отворање и водење на сметки на
нерезиденти ..........................................
2752. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на
вршење на платниот промет со странство .......................................................
2770. Упатство за изменување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредити
одобрени на нерезиденти ...................
2771. Упатство за изменување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредити земени од нерезиденти ..........................
2772. Упатство за изменување на Упатството за начинот и условите за збирно известување за склучените кредитни работи на резиденти со нерезиденти .....................................................
2799. Упатство за начинот на доставување
податоци за склучените трансакции
на девизниот пазар ..............................
2931. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
2932. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
2933. Одлука за изменување на Одлуката
за начинот на формирање и објавување на курсевите на Народната банка
на Република Македонија ...................
3174. Упатство за начинот на непосредното известување за побарувањата и обврските од комерцијалното работење
со нерезиденти ....................................
3175. Упатство за начинот на непосредно
известување за состојбата и промените на сметките на резидентите во
странство и на евиденциските сметки
за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со нерезиденти ......

58/26
58/27
61/36

71/1
71/2
71/2
71/2
71/3
87/16

87/17

96/13

97/10

97/10

97/11

98/68
102/56
102/56

102/57

108/20

108/24
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3176. Упатство за начинот на известување
за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на
капитално поврзаните субјекти врз
основа на вложувања во странство....
108/27
3177. Упатство за начинот на известување
за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на
капитално поврзаните субјекти врз
основа на вложувања од странство ...
108/40
3178. Упатство за начинот и постапката на
известување за состојбата и промените на вложувањата на резидентите во
хартии од вредност на странските финансиски 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 резидентите коишто не се овластени
банки, можат да отвораат и да имаат
сметки во странство ............................
116/98
3633. Одлука за поврзувањето со информатичкиот систем на Народната банка
на Република Македонија ..................
116/98
3634. Одлука за измена на Одлуката за
единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија ... 116/106
3635. Одлука за пуштање во оптек на кована пара за колекционерски цели ....... 116/109
3636. Одлука за пуштање во оптек на кована пара за колекционерски цели ....... 116/109
3835. Упатство за изменување на Упатството за доставување на податоци за
прометот во внатрешниот и надво121/2
решниот клиринг.................................
3929. Одлука за изменување на Одлуката
за пуштање во оптек на кована пара
124/25
за колекционерски цели .....................
3947. Упатство за изменување на Упатството за начинот на вршење на платни125/12
от промет со странство .......................
4427. Одлука за изменување на Одлуката
143/10
за задолжителната резерва ................
4428. Одлука за издавање кована пара за
143/11
колекционерски цели ..........................
4429. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
143/11
4430. Одлука за дополнување на Одлуката
за издавање кована пара за колекционерски цели..........................................
143/12
4431. Одлука за дополнување на Одлуката
за издавање кована пара за колекционерски цели..........................................
143/12
4432. Одлука за дополнување на Одлуката
за издавање кована пара за колекционерски цели..........................................
143/12
4433. Одлука за дополнување на Одлуката
за издавање кована пара за колекционерски цели..........................................
143/13
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4434. Одлука за дополнување на Одлуката
за издавање кована пара за колекционерски цели ..........................................
4611. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели .............
4612. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели .............
4845. Листа на хартии од вредност за спроведување на монетарни операции ......
5064. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
5264. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
5348. Упатство за изменување на Упатството за доставување на податоци за
прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг .................................
5603. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели .............
5604. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели .............
5605. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
5772. Одлука за изменување на Одлуката
за издавање кованa парa за колекционерски цели ..........................................
5773. Одлука за изменување на Одлуката
за издавање кованa парa за колекционерски цели ..........................................
5774. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели .............
69. Исправка на Упатството за изменување и дополнување на Упатството за
начинот и условите за поединечно известување за кредити земени од нерезиденти, Упатството за изменување и
дополнување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредити одобрени на нерезиденти и Упатството за изменување
на Упатството за начинот за вршење
на платниот промет со странство објавени во „Службен весник на РМ“
бр. 186 од 30 декември 2013 година..

143/13
146/60
146/60
154/11
162/64
169/22

170/53
181/18
181/18
181/19

188/25

188/26
188/26

4/7

АГЕНЦИЈА
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
169. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
9/40
170. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
9/40
171. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
9/41
172. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
9/41
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173. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
174. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
175. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
519. Годишна програма за ажурирање податоци во Катастарот на недвижности
по службена должност за 2014 година
913. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
914. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
915. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
916. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
917. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
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контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз
во Република Македонија...................
524. Правилник за условите за ставање
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3058. Правилник за дополнителни услови
за надзор кај акватични животни врз
106/71
основа на анализа на ризик(*) ..............
3520. Правилник за дополнување на Правилникот за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните
114/97
животни (*)...........................................
3637. Наредба за дополнување на Наредбата за извршување на ветеринарните
мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или
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бетел (Piper betle) од Бангладеш(*) ...
4535. Правилник за изменување на Правилникот за посебните барања кои се
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4811. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки 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 Република Македонија (*) ................................
5220. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални
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Македонија на животни, производи,
суровини и отпадоци од животинско
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полиамид и меламин кои потекнуваат
или се испорачани од Кина и Хонг
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во Република Македонија ...................
5995. Наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита
на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од
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на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија..............................................
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2695. Правилник за изменување на Правилникот за траењето на непрекинатата работа, траењето на смените и
должините на дневниот одмор на
контролорот на летање и помошникот
на контролорот на летање ..................
4042. Правилник за формата, содржината,
евиденцијата и начинот на издавање,
продолжување, обновување, промена
и пренос на уверението за исполнување на условите за безбедно користење на аеродром, односно леталиште
4345. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања
на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови
4749. Правилник за изменување на Правилникот за правилата и постапките
на летањето на воздухопловите .........

77/7

94/59

127/63

139/23

152/21

АГЕНЦИЈА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
599. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за вршење на контрола и
мерење на параметрите за квалитет
на јавните електронски комуникациски услуги….......................................
19/177
993. Правилник за утврдување на методот за пресметување на годишниот
надоместок за користење на доделени
броеви и серии на броеви од Планот
за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република
Македонија ..........................................
32/72
2281. Одлука за изменување на Одлуката
за утврдување на релевантни пазари
што се подложни на претходна регулација ...................................................
75/5
3059. Правилник за начинот на изградба
на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства .....
106/83
4294. Правилник за содржината и формата
на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација
138/68
4357. Правилник за интероперабилност
на дигитална телевизиска опрема што
се користи од потрошувачите (приемник за двб-т) ........................................
140/8
5045. Правилник за радиофреквенции кои
можат да се користат без одобрение
за користење на радиофреквенции ....
161/36
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5046. Правилник за начинот на пресметка
на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции ......................
5047. Правилник за начинот на пресметка
на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии
на броеви .............................................
5048. Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за
надзор на пазарот ................................
5356. Правилник за интероперабилност
на дигитални интерактивни телевизиски услуги………………………......
5357. План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија
5434. Правилник за формата и содржината
и потребната документација
што се доставува со барањето за издавање на одобрение за користење на
радиофреквенции .................................
5435. Правилник за формата и содржината
на барањето за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба на
радио опрема која користи радиофреквенциски опсези што не се
хармонизирани на ниво на Европската Унија ................................................
5579. Правилник за начинот на полагање
на радиоаматерскиот испит, радиоаматерски класи, технички параметри
и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема...............
5580. Програма за полагање на радиоаматерски испит .........................................
5735. Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга
5736. Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката
за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со
квалитетот на јавните електронски
комуникациски услуги........................
5737. План за нумерација .............................
5887. Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга .........................................
5888. Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви,
податоците што се приложуваат кон
барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација ........................................................
5919. Одлука за изменување на Одлуката
за утврдување на релевантни пазари
што се подлежни на претходна регулација ....................................................

161/66

161/69

161/71

171/4
171/4

173/25

173/76

180/37
180/60
185/5

185/16
185/68

190/22

190/31

192/39
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АГЕНЦИЈА
ЗА ПОШТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
1374. Одлука за определување на вредност
на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2014 година........
46/132

АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО-ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
893. Правилник за измена на Правилникот за надоместоци за задолжителните пензиски фондови...........................
25/24
894. Правилник за содржината на инвестициона стратегија на пензиски
фонд.....................................................
25/25
1042. Правилник за водење на евиденција
и податоци кои пензиските друштва и
друштвата за осигурување ги доставуваат до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија .......................................................
34/60
1043. Правилник за доставување статистички податоци за фактичката смртност на корисниците на пензија и/или
пензиски надоместок од пензиските
друштва до МАПАС ..........................
34/61
1044. Правилник за начинот на споредување на месечните износи на програмираните повлекувања и пензијата од
прв столб и начинот на проверка и
доплата на најнизок износ на пензија
34/62
1045. Правилник за правилата и минималните стандарди за определување на
каматни стапки ....................................
34/62
1046. Првилник за правилата и минималните стандарди за таблиците на смртност.......................................................
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 дополнување на Правилникот за постапка за избор на домашни правни лица за вршење на услуги со хартии од вредност..
47/19
1395. Правилник за измена на Правилникот за максималниот износ и за начинот на плаќање на паричниот надоместок за премин на член од еден во
друг пензиски фонд ............................
47/19

1676. Одлука за висината на месечниот надомест за 2014 година што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го
наплатува од пензиските друштва .....
1677. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што Агенцијата за супервизија
на капитално финансирано пензиско
осигурување ги наплатува од пензиските друштва ........................................
1709. Исправка...........................................
2586. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд ......................
3232. Правилник за агенти на пензиски
друштва ................................................
3233. Правилник за критериумите во однос
на просторните услови и материјалнотехничката и информатичката опрема
на просториите за полагање на испитот
за агенти на пензиски друштва.........
4215. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд
5635. Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови ..................

51/29

51/30
54/64

89/6
110/8

110/11

134/10

182/17

АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
176. Правилник за основните постапки,
правила и начинот на спроведување
9/42
супервизија на осигурување ...............
351. Решение за издавање на дозвола за
13/27
работа како овластен актуар ...............
352. Решение за издавање дозвола за вр13/27
шење осигурително брокерски работи
353. Решение за издавање на дозвола за
13/28
работа како овластен актуар ...............
354. Решение за издавање на дозвола за
13/28
работа како овластен актуар ...............
355. Решение за издавање дозвола за вр13/28
шење осигурително брокерски работи
356. Решение за издавање на дозвола за
13/29
работа како овластен актуар ...............
994. Решение за издавање дозвола за врше32/73
ње осигурително брокерски работи....
1072. Правилник за деталната содржина
36/115
на потврдата на овластениот актуар ..
1128. Решение за издавање дозвола за
вршење работи на застапување во
38/126
осигурувањето....................................
3734. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката
опрема на просториите за полагање
на стручниот испит за вршење осигурителни брокерски работи и стручниот испит за вршење на работи на зас118/36
тапување во осигурувањето ...............
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3735. Правилник за начинот и постапката
за спроведување стручен испит за
вршење осигурително брокерски работи ......................................................
3736. Правилник за начинот и постапката
за спроведување стручен испит за
вршење работи на застапување во
осигурување ........................................
4043. Правилник за изменување на Правилникот за видови и карактеристики
на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја
покриваат математичката резерва, како и деталнo пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување ..................................................
4480. Правилник за начинот и постапката
за спроведување на стручен испит за
актуар ...................................................
5436. Решение за издавање дозвола за
вршење осигурително брокерски работи ......................................................
5437. Решение за издавање дозвола за
вршење осигурително брокерски работи ......................................................
5830. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои друштвата за
застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за
супервизија на осигурување и крајните рокови и начини на поднесување
на истите……………..........................
6722. Правилник за правилата на актуарската професија..................................

5636. Правилник за поблиските критериуми и начинот на уредување на туристичката развојна зона..........................
118/38

118/41

127/89

143/24

173/79

173/79

189/6
200/95

АГЕНЦИЈА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Рег.бр.
Бр./стр.
4371. Правилник за изменување и дополнување 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 организиран туристички промет ...............
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35/97

182/17

АГЕНЦИЈА
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Рег. бр.
1319. Одлука за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ТВ
АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ .............
3134. Одлука за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друшто ЕНЕРГУ
РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга....
5361. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги…
5362. Правилник за формата и содржината
на известувањето за промена на сопственичката структура.......................
5363. Упатство за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми……………………........
5377. Правилник за минимални технички,
просторни, финансиски и кадровски
услови за добивање дозвола за радио
и телевизиско емитување……………
5378. Правилник за содржината и формата
на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата
за регистрација на програмски пакети/сервиси…………….....................
5379. Правилник за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите
5380. Правилник за заштита на малолетните лица……………………………...
5381. Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси………………................
5581. Правилник за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма
5582. Правилник за емитување eвропски
аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти ...............................
5583. Правилник за нивелација на тонот на
аудиовизуелна содржина....................
5584. Правилник за условите, начинот и
постапката за чување и бришење
снимки на радио и телевизиски програмски сервиси ....................................
5585. Правилник за условите, начинот и
постапката за издавање копија од
снимка на објавена информација во
рамките на програмскиот сервис на
радиодифузерите на државно, регионално и локално ниво во Република
Македонија ..........................................

Бр./стр.

44/97

107/50

171/157
171/162
171/170

172/8

172/12
172/25
172/27
172/33
180/84
180/86
180/87

180/88

180/89
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5738. Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги .........
5739. Правилник за програми со наградно
учествување и за користење телефонски услуги со додадена вредност .......
5966. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не користи ограничен ресурс на
регионално ниво ..................................
5967. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не користи ограничен ресурс на
регионално ниво …………………...
5968. Правилник за формата и содржината
на службената легитимација на овластеното лице за вршење на стручен
надзор и начинот на нејзино издавање
и одземање
6116. Одлука за замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност
со нови дозволи за телевизиско или
радио емитување .................................
6117. Упатство за начинот на мерење на
гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси
на радиодифузерите во Република
Македонија.........................................
6745. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не се користи ограничен ресурс
на државно ниво.................................
6746. Одлука за престанок на важност на
дозвола за вршење радиодифузна дејност.....................................................
6747. Упатство за примена на одредбите за
пласирање производи........................

185/74

185/78

194/61

194/62

194/63

198/68

198/78

200/54

200/56
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 отпорност, стабилност и сеизмичка заштита .......................................................
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Скопје за месец јануари 2014 година
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награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“
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на соработката како меѓу народите,
така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери ...........
97/12

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2014

ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
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5610. Одлука за доделување на државната
награда „Св. Климент Охридски“ во
2014 година за највисоко признание
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за изменување и дополнување на Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Република Словенија........................................
151/2
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за спроведување 2014/24/ЗНБП на
Советот од 20 јануари 2014 година
за спроведување на Одлука
2012/642/ЗНБП за рестриктивни
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Либија................................................
Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката
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2014/309/ЗНБП на Советот од 28
мај 2014 година за изменување на
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спроведување 2014/439/ЗНБП на Советот од 8 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП
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и дополнување на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи .....................................

Бр./стр.

10/124

Страна 217

872. Колективен договор за дополнување на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи....
3581. Колективен договор за варботените
од тутунското стопанство (прелистен
текст).....................................................
3582. Колективен договор за изменување
и дополнување на колективниот договор за вработените од тутунското
стопанство ............................................
3583. Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството(пречистен текст) ......................
4738. Колективен договор за заштитините
друштва на Македонија ......................
5385. Aнекс за изменување и дополнување
на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија ....................................................
5640. Колективен договор за енергетика..
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115/55

115/74

115/76
151/46

172/40
182/24

СПОГОДБИ
Рег. бр.
3580. Спогодба за утврдување на најниската плата за вработените од тутунското стопанство .......................................
4990. Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и
исплата на платите во здравствената
дејност................................................

Бр./стр.
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158/37

ФОНД
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
1413. Валоризационите коефициенти за
пресметување на платите од поранешните години за утврдување на
пензиска основа на ниво на платите
од 2013 година, за пензии остварени
во 2014 година .....................................
1414. Висината на пензиските основици на
осигурениците односно лицата кои
не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970
година за пензии остварени во 2014
година ...................................................
2387. Правилник за начинот и условите за
продажба и давање под закуп на деловен простор со кој управува Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија ...............

Бр./стр.
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2498. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
условите за стекнување со право за
доделување на станбен простор под
закуп во домовите за живеење на корисниците на пензија со кои управува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ....
2998. Одлука за определување на надоместокот на трошоците за сместување и
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