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5846. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија, Шеф на
Мисијата на Република Македонија
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6104. Указ за отповикување од должноста
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на Република Македонија во Република Бугарија .......................................
6282. Указ број 15 од Претседателот на Република Македонија ............................
6435. Указ бр. 25 од Претседателот на
Република Македонија ........................
6436. Указ бр. 26 од Претседателот на
Република Македонија ........................
6437. Указ бр. 27 од Претседателот на
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137. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
наменски дотации за основното образование по општини за 2015 година..
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138. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
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средствата, максималните износи и
начинот на директните плаќања за
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1795. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите под кои
воздухоплов без екипаж може да лета
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за изработување и спроведување на
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документации по електронски пат .....
2688. Уредба за начинот на распределба,
дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен
превоз на стока.....................................
2835. Уредба за спроведување на постапката за вработување на административни службеници ...............................
2836. Уредба за престанување на важење
на Уредбата за употреба на средства
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2837. Уредба за дополнување на Уредбата
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процена и утврдување на висината на
штета настаната од природни непогоди и други несреќи ..............................
2880. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година ................................
3055. Уредба за изменување на Уредбата
за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015
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3257. Уредба за дополнување на Уредбата
за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015
година...................................................
3288. Уредба за дополнување на Уредбата
за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015
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3358. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на
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3530. Уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба
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за социјална заштита - домови за стари лица за 2016 година .......................
3531. Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба
на блок дотации за јавните установи
за деца-детски градинки по општини
за 2016 година .....................................
3587. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2016
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3588. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба
на блок дотации од областа на културата во 2016 година .............................
3634. Уредба за минималните стандарди за
материјално - техничките средства,
опрема и просторно сместување, според категоризацијата на граничните
премини ..............................................
3707. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето
на одредени стоки во Комбинираната
номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија (*) .......
3809. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
наменски дотации за основното образование по општини за 2016 година..
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начинот на директните плаќања за
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3914. 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 ..........
3915. Уредба за начин на распределба на
бесплатно отстапена стока од државен орган, како и образец на извештај
за бесплатно отстапена стока од страна на државен орган ............................
3964. Уредба за изменување на Уредбата
за содржината на Годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост ...........
4550. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставување и
начин на користење на информацискиот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при поднесување барања
и пријави до Агенцијата за катастар
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4842. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето
на одредени стоки во комбинираната
номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*) ........
4940. Уредба за критериумите, начинот на
давање и примање на дарови, пријавување на даровите, начинот на процена на даровите, начинот на доплата
за личен дар, како и користењето, чувањето и евиденцијата на стварите
што станале државна сопственост по
пат на дар...........................................
5169. Уредба за дополнување на Уредбата
за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015
година...................................................
5750. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставувањето
и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при постапки на
увоз, извоз и транзит...........................
5904. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година...............................
5929. Уредба за изменување на Уредбата
за спроведување на Царинскиот закон ........................................................
5930. Уредба за 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 ...........................................
5992. Уредба за изменување на Уредбата
за спроведување на Царинскиот закон ........................................................
2897. Исправка на Уредбата за поблиските
критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните
плаќања за 2014 година (Објавена во
„Службен весник на РМ“ бр. 10 од 20
јануари 2014 година)...........................
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54.

215/48
55.
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Рег. бр.
Бр./стр.
1. Одлука за отповикување и избор на
член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис
Трајковска ДООЕЛ Скопје .................
1/3
34. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за финансии .............................
3/2

58.

59.
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Одлука за давање согласност за имплементирање на одредбите на Резолуцијата 262 на Секретаријатот на
UN/ECE, а во врска со Европската
спогодба за главните меѓународни Е железници.............................................
Одлука за преотстапување на дрвна
маса од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје ............
Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на непосредна
спогодба на Т- Мобиле Македонија
АД за мобилни комуникации-Скопје..
Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за
2015 година на Јавното претпријатие
за стопанисување co пасишта .............
Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана.................................
Одлука за давање нa трајно користење нa недвижна ствар на државното
правобранителство нa Република Македонија ................................................
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 (инкубаторско производство на желки) КО Ратавица Општина Пробиштип ......................................
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 Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Горно Лисиче Општина Аеродром ..................................
Одлука за дополнување на Статутот
на Македонски железници Транспорт
АД-Скопје ............................................
Одлука за дополнување на Статутот
на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ
Скопје, во државна сопственост .........
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
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Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово и Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во академската
2015/2016 година...............................

101/5

101/5

101/5

101/6

101/6

101/7

101/7

101/7

101/8

101/8

Страна 75

3182. 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 2015/2016 година..........
3183. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движни ствари
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користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на општина Бутел ............................
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трајно користење на движна ствар на
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Преглед на декларации на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија
се придружи во периодот 1 јануари–
30 јуни 2015 година............................
Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ
(Брисел) за климатски промени кон
кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јануари – 30 јуни
2015 година.....……..………...............
Преглед на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија
се придружи, а од кои произлегуваат
обврски за Република Македонија и
нејзините правни и физички лица
(рестриктивни мерки) во периодот 1
јануари – 30 јуни 2015 година...........
Преглед на декларации на ЕУ (ЕЕАС
– Брисел) и рестриктивни мерки кон
кои Република Македонија не се
придружи во периодот 1 јануари – 30
јуни 2015 година................................
Преглед на изјави на обраќања и
други заеднички документи на ЕУ
(Њујорк, Женева, Виена ОН-ОБСЕ,
Стразбург), кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јануари – 30 јуни 2015 година..
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) за спроведување 2015/784 на
Советот од 19 мај 2015 година за
спроведување
на
Одлука
2013/255/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против Сирија................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2015/837 на Советот од 28
мај 2015 година за изменување на
Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.....……
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2015/666 на Советот од 28
април 2015 година за изменување на
Одлука 2013/184/ЗНБП за рестриктивни мерки против Мијанмар/Бурма

19.

94/20

94/26

142/2

142/3

142/4

142/5

142/6

179/2

179/11

179/21
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Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Oдлуката за
спроведување 2015/1142 (ЗНБП) на
Советот од 13 јули 2015 година за
спроведување
на
Одлука
2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија..........................

210/1

РЕЗОЛУЦИИ
НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ
ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА
РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ,
ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ
Рег. бр.
1. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Резолуцијата 2199 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации против
ИДИЛ, ФАН и останатите поединци,
групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ кои претставуваат закана по меѓународниот мир и
безбедност..........................................
2. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлука на Советот 2015/486/ЗНБП од 20 март
2015 година за изменување на Одлука 2011/172/ЗНБП за рестриктивни
мерки против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во
Египет.................................................
3. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлука на Советот 2015/487/ЗНБП од 20 март
2015 година за изменување на Одлука 2011/173/ЗНБП за рестриктивни
мерки во однос на состојбата во
Босна и Херцеговина..........................
4. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлука за
спроведување на Советот (ЗНБП)
2015/117 од 26 јануари 2015 година
за
спроведување
на
Одлука
2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија……………..............
5. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката на
Советот (ЗНБП) 2015/277 од 19
февруари 2015 година за изменување
на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве…
6. Одлука за воведување на рестриктивните мерки заради закани кон меѓународниот и регионалниот мир и
безбедност, причинети од терористички и екстремистички акти, согласно Резолуцијата 2200 (2015) за Судан
на Советот за безбедност на Обединетите нации.......................................

Бр./стр.

83/2

89/2

97/2

97/14

97/20

161/2
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7.

8.

9.

10.
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Одлука за воведување на рестриктивните мерки заради закани кон меѓународниот мир и безбедност причинети од терористички акти, согласно Резолуцијата 2198 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации.......................................................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за
спроведување (ЗНБП) 2015/973 на
Советот од 22 јуни 2015 година за
спроведување
на
Одлука
2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија................................
Одлука за воведување на рестриктивните мерки заради закани кон меѓународниот мир и безбедност причинети од терористички и екстремистички акти, согласно Резолуцијата
2196 (2015) за Централно Африканската Република на Советот за безбедност на Обединетите Нации...........
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
2015/1066 (ЗНБП) на Советот од 2
јули 2015 година за изменување на
Одлука 2013/183/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска
Народна Република Кореја.................

163/2

191/2

191/5

228/2

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОДБРАНА
Бр./стр.
Рег. бр.
2767. Правилник за висината на додатокот
на плата за вршење на специфична
воена служба на припадниците на
специјалните единици на Армијата
на Република Македонија ..................
87/2

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
39. Правилник за формата и содржината на безбедносниот прашалник за
спроведување на безбедносна проверка на лицето кое заснова работен
однос во Министерството за внатрешни работи.......................................
3/3
73. Правилник за изменување на Правилникот за содржината на програмите и начинот на оспособувањето
на физичките лица за физичко и техничко обезбедување, полагањето на
стручните испити, формата и содржината на образецот на барањето за
издавање на лиценца за приватно
обезбедување и формата и содржината на обрасците на лиценците за приватно обезбедување ............................
4/11

133. Правилник за начинот на спроведување на селекција и избор на кандидат за полицаец и начинот на работа
на Комисијата за избор на кандидат
за полицаец........................................
216. Правилник за формата и изгледот на
службената легитимација и значка и
за начинот на издавање на службената легитимација и значка на работник
во Министерството за внатрешни работи со статус на овластено службено лице за вршење стручни работи и
работник во Министерството за внатрешни работи со статус на овластено
службено лице за безбедност и контраразузнавање во Министерството
за внатрешни работи...........................
249. Правилник за начинот на селекција
и избор на лица кои засноваат работен однос во Министерството за
внатрешни работи ................................
329. Правилник за начинот на определување и поништување на матичен број
на граѓанин, формата и содржината
на обрасците, како и начинот на водење на евиденцијата на матичниот
број на граѓанинот ...............................
591. Правилник за начинот на определување и поништување на матичен број
на странец, формата и содржината на
обрасците, како и начинот на водење
на евиденцијата на матичниот број на
странецот............................................
814. Правилник за начинот на проценка
на ризикот по животот и телесниот
интегритет на жртвата на семејно насилство и на ризикот од повторување
на насилството, соодветно управување со ризикот, образецот на полицискиот извештај и на предлогот за изрекување на привремена мерка за
заштита -отстранување на сторителот
од домот и забрана за приближување
до домот................................................
815. Правилник за начинот на извршување на изречените привремени мерки за заштита на жртвата на семејно
насилство и членовите на нејзиното
семејство...............................................
959. Правилник за начинот на оценување
на работниците, формата и содржината на образецот за оценување и образецот за годишно кариерно интервју, како и формата и содржината на
извештајот за извршено оценување
на работниците во Министерството..
960. Правилник за формата и содржината на персоналните досиеја на работниците во Министерството за внатрешни работи и начинот на нивно менаџирање и чување ..............................
961. Правилник за дополнување на Правилникот за висината на трошоците
во постапката за издавање на регистарски таблици...................................

8/117

12/2

13/23

16/23

24/113

28/54

28/65

32/11

32/23

32/26
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962. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на
регистарските таблици и на пробните
таблици на возилата и начинот и постапката на нивно издавање...................
1224. Правилник за рамката на општи работни компетенции за работниците
во Министерството за внатрешни работи ......................................................
1370. Правилник за начинот на бодување
на стручниот испит за оспособеност
за извршување на работи на технички
преглед на возила ................................
1561. Правилник за обука во Министерството за внатрешни работи ...............
1634. Правилник за формата и содржината на пријавата за распоредување односно унапредување на работниците
во Министерството за внатрешни работи во постапката по објавен интерен оглас .............................................
1635. Правилник за начинот на спроведување на селекција при распоредување, како и при унапредување и начинот на остварување на системот на
кариера на работниците во Министерството за внатрешни работи .........
1886. Решение за цените на обрасците што
ги издава Министерството за внатрешни работи.......................................
2889. Правилник за изменување на Правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки ............
2939. Решение за определување привремен
граничен премин .................................
3066. Правилник за здравствените и психофизичките способности што треба
да ги исполнува лицето кое заснова
работен однос во Министерството за
внатрешни работи, начинот на нивно
утврдување, начинот на контрола на
здравствените и психофизичките способности на работниците со статус на
овластени службени лица за вршење
стручни работи и на работниците со
статус на овластени службени лица
за безбедност и контраразузнавање
како и начинот на работа на здравствената комисија ...............................
3196. Правилник за образецот на потврда
за искажаната намера за поднесување
на барање за признавање право на
азил, образецот на барање за признавање право на азил, начинот на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите на право на
азил, образецот и начинот на издавање и замена на исправи на баратели
на право на азил и лица на кои им е
признаено право на азил или привремена заштита во Република Македонија и за начинот на водење на евиденција................................................

32/26

38/3

40/5
42/33

44/39

44/42
48/26
92/6
95/27

98/34

102/13
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3562. Правилник за дополнување на Правилникот за висината на трошоците
во постапката за издавање на регистарски таблици………………............
3563. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината
на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата и начинот и
постапката на нивно издавање….......
3564. Правилник за изменување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на
фотографирање за патните исправи и
за водење на евиденција…................
3565. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот
на потврда за искажаната намера за
поднесување на барање за признавање право на азил, образецот на барање за признавање право на азил, начинот на земање на отпечатоци од
прсти и фотографирање на барателите на право на азил, образецот и начинот на издавање и замена на исправи на баратели на право на азил и лица на кои им е признаено право на
азил или привремена заштита во Република Македонија и за начинот на
водење на евиденција........................
3755. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
персонал во воздухопловство за полициски воздухоплови ........................
3900. Решение за определување привремен
граничен премин ..................................
4630. Правилник за престанување на важење на Правилникот за вршење на
работите на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање ...................
4682. Решение за изменување на Решението за определување на полициски
станици за задржување на лица ..........
5180. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог....
5574. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на вршење на
обезбедување на транспорт на пари и
вредности .............................................
5815. Правилник за формата и содржината на обрасците на мандатен платен
налог, прекршочен платен налог и записник за сторен сообраќаен прекршок и регистрирање на негативни бодови .......................................................
5816. Листа за дополнување на Листата на
експлозивните материи што можат да
се пуштаат во промет ..........................
6177. Правилник за висината и начинот на
определување на реално направените
трошоци во прекршочната постапка
пред прекршочните комисии во Министерството за внатрешни работи...

119/181

119/181

119/181

119/191

128/2
136/2

162/5
164/7
186/2

201/12

208/40
208/45

222/4
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА

Рег. бр.
Бр./стр.
435. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
21/16
543. Објава од Министерството за надворешни работи.....................................
23/111
1019. Решение за именување на претседател, членови и секретар на Комисијата за чување, одржување, обновување
и обележување на граничните линии
и граничните ознаки на Република
Македонија со соседните држави........
34/3
1067. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
35/27
1068. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
35/27
1780. Објава од Министерство за надворешни работи.......................................
46/5
2727. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
82/55
2728. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
82/55
2729. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
82/55
2815. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
89/7
2940. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
95/28
3149. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
100/7
3150. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
100/7
3341. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
109/61
3911. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
138/2
4041. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
142/3
4042. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
142/3
4043. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
142/3
4610. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
161/5
4830. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
176/2
4889. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
177/36
5089. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
182/6
5156. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
184/2
5381. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
195/6
5848. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
211/2
6432. Oбјава од Министерството за надворешни работи.......................................
229/47

Рег. бр.
Бр./стр.
74. Програма за обесштетување на дете
кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како
кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно
насилство, за 2015 година ...................
4/14
141. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства за
редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ...............................
9/4
142. Решение за престанување на службата на нотарот ........................................
9/4
436. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства за
редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ................................
21/16
629. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства за
редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ................................
25/60
963. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства за
редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ................................
32/29
1371. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на водење, заштита и чување на матичните
книги и списи; издавање на изводи,
уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги; водење постапка и составување на записник за најдено дете; обновување на уништени,
оштетени или исчезнати матични
книги, како и за обрасците на матичните книги, регистарот на матичните
книги, изводите и уверенијата што се
издаваат врз основа на матичните
книги .....................................................
40/5
1887. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства за
редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ................................
48/26
2488. Решение за престанување на службата на нотар ............................................
73/4
2768. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката
опрема на просториите за полагање
на испитот за извршители ...................
87/2
2804. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално- техничката и информатичката
опрема на просториите за полагање
на испитот за медијатори ....................
88/64
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2890. Правилник за условите и начинот на
полагање на испитот за извршители и
формата и содржината на уверението
за положен испит за извршители .......
92/7
3698. Одлука за запирање на исплата на
средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии..........
125/2
3875. Решение за престанување на служба
на нотар ................................................
132/11
3912. Список на поставени постојани судски прведувачи (Оглас од 16.3.2015
година) .................................................
138/3
4543. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства за
редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ...............................
157/2
4544. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства за
редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ...............................
157/5
4683. Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на опремата
и просториите за вршење на нотарската служба ........................................
164/7
4817. Решение за престанување на службата на нотарот.....................................
174/3
4818. Решение за престанување на службата на нотарот......................................
174/3
4898. Правилник за видот на опремата и
просторот потребни за вршење на извршни работи..................................
178/97
4899. Правилник за формата, содржината
и начинот на водењето на евиденцијата за примените барања за извршување.....................................................
178/98
4900. Правилник за начинот на вршење
надзор над работата на комората на
извршители на Република Македонија и на извршителите.........................
178/105
4932. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства за
редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ...............................
179/11
5191. Oдлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства за
редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ...............................
187/10
5706. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства за
редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ..............................
205/2
5819. Список на поставени постојани судски преведувачи (оглас од 1 септември 2015 година) .................................
208/49
5858. Упатство за спроведување на членот
95 – а од Законот за здраствено осигурување ..............................................
211/26
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5907. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства за
редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ................................
6161. Решение за престанување на службата на нотарот ........................................
6237. Правилник за условите и начинот на
полагање на испитот за медијатор .....

214/13
221/3
223/42

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
40. Правилник за дополнување на Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од
евиденцијата и образецот од записот
од евиденцијата....................................
3/7
292. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат
при пополнување на царинската декларација ................................................
15/75
420. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на издавање и одземање на
службената легитимација на царинските службеници ................................
20/66
437. Правилник за формата и содржината на пријавата за износот на примениот надоместок по основ на договор
за дело и/или авторски договор или
друг договор.......................................
21/17
484. Правилник за формата и содржината на месечниот извештај за договорите за дело, авторските договори
или други договори со кои е утврден
надоместок за извршената работа.....
22/17
816. Правилник за висината на сопствен
приход на Царинската управа кој се
остварува по основ на давање на
стручна помош за примена на царинските прописи преку организирање
семинари и јавни трибини со право
на надомест .........................................
28/67
817. Правилник за системот на наградување на царински службеници ...........
28/67
1020. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на пријавата за износот на примениот
надоместок по основ на договор за
дело и/или авторски договор или
друг договор .........................................
34/3
1372. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските критериуми
и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони..
40/15
1781. Правилник за изменување на Правилникот за видот и износот на царинските надоместоци за направени
услуги во царинската постапка ..........
46/5
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2129. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот
за акцизите ...........................................
2424. Правилник за начинот на унапредување на царинските службеници во
Царинската управа ..............................
2527. Правилник за службената облека,
ознаки на чиновите и начинот на нејзиното доделување и користење на
царинските службеници .....................
2528. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.............
3229. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот
за акцизите ...........................................
3296. Правилник за формата и содржината на барањето заради неприфаќање
на барањето за преземање на царински дејствија односно заради неотфрлање на барањето за преземање на
царински дејствија ..............................
3297. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за отпишување на камати по основ на достасани обврски за придонеси од задолжително социјално осигурување ......
3298. Правилник за формата и содржината на барањето за преземање на царински дејствија како и потребната
документација и формата и содржината на барањето за продолжување на
периодот за преземање на царински
дејствија ...............................................
3569. Правилник за формата и содржината на службената легитимација, формата на значката, изгледот и видот на
службената униформа на финансиските полицајци како и начинот на
нивното користење .............................
3795. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на вклучување и
работа на стручните лица во работата
на Советот при одлучување за давање
на согласност....................................
3796. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водење на Регистарот на запишување и бришење
на стручните лица..............................
3797. Тарифник за изменување на Тарифникот за висината на надоместокот
за дадено стручно мислење................
3874. Правилник за формата и содржината на записникот за царински прекршок, како и формата и содржината на
мандатниот платен налог ...................
3880. Правилник правилник за формата и
содржината на мандатниот платен налог..
4044. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ....
4045. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот
за данок на додадена вредност ...........

59/16
70/4

76/11
76/16
104/49

106/9

106/11

106/16

120/2

129/95

129/95
129/96

132/2
133/2
142/3
142/5

4073. Правилник за формата и содржината на Извештајот за пресметка на данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно
извршување, во случаите кога доверителот е стeкнувач на доброто ......... 143/25
4206. Правилник за начинот на бодување
на првиот и вториот дел од стручниот испит за проценувач од област на
побарувања и обврски ......................... 148/26
4207. Правилник за критериумите во однос
на просторните услови и материјално–
техничката и информатичката опрема на
просториите за полагање на првиот делтеоретски дел и вториот дел–студија на
случај од стручниот испит за проценувач
од област на побарувања и обврски........... 148/26
4890. Правилник за формата и содржината
на стандардните тендерски документации и стандардните технички спецификации и начинот на нивно користење од
страна на договорните органи..........
177/36
4901. Правилник за висината на сопствен
приход на Царинската управа кој се остварува по основ на давање на стручна
помош за примена на царинските прописи преку организирање семинари и
јавни трибини со право на надомест и
начинот на распределба....................
178/107
4930. Правилник за изменување на Правилникот за службена облека, ознаки
на чиновите и начинот на нејзиното
доделување и користење на царинските службеници ................................
179/7
4931. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход
за капитални добивки ..........................
179/7
5739. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог
206/31
5740. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ...... 206/35
5745. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ...... 207/88
5746. Правилник за доказите за исполнетост на условите за издавање на одобрение за вршење на работи за застапување
во царинските постапки и на условите
за издавање на лиценца за вршење на
застапување во царинските постапки,
формата и содржината на барањето за
издавање на одобрение за вршење на работи на застапување во царинските постапки, на барањето за издавање на лиценца за вршење на застапување во царинските постапки, на барањето за издавање на легитимација на лиценциран
застапник и на легитимацијата за лиценциран застапник како и висината на
надоместоците за издавање на лиценца
за вршење на застапување во царинските постапки и за издавање на легитимација на лиценциран застапник...........
207/90
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5849. Правилник за начинот на оценување
на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување и
другите обрасци ..................................
5850. Правилник за формата, содржината
и начинот на издавање, одземање и
користење на службената легитимација на вработените во управата за
финансиско разузнавање ....................
5851. Правилник за формата и содржината на
нумерираниот регистар што го водат
брокерските куќи и банките со дозвола за
работа со хартии од вредност.....................
5852. Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го
водат приредувачите на игри на среќа
во играчница (казино) .........................
5853. Правилник за формата и содржината на
нумерираниот регистар што го водат субјектите кои вршат менувачки работи..........
5854. Правилник за формата и содржината на налогот за вршење надзор од
страна на управата за финансиско разузнавање ............................................
5855. Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар на субјектите кои во рамките на своето занимање или професија вршат брз
трансфер на пари .................................
5856. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот
на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација ....
5857. Кодекс на однесување на финансиските разузнавачи .................................
5905. Правилник за формата и содржината на аконтативна даночна пријава за
утврдување на данок на промет на
недвижности во посебна постапка ....
5906. Правилник за формата и содржината на извештајот за процена на пазарната вредност на недвижноста и
пресметка на аконтативен данок на
промет при купопродажба на недвижен имот во посебна постапка ...........
6034. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот 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 ....................................

211/2

211/8

211/11

211/13
211/15

211/17

211/19

211/21
211/24

214/4

214/10

217/57
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6178. Објава од Министерството за финансии .........................................................
6283. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ......
6284. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ......
6381. Правилник за престанување на важењето 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 ......................................................

222/4
225/8
225/11

227/13

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЕКОНОМИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
123. Правилник за изменување на Правилникот за енергетски карактеристики на зградите(*) ..............................
7/2
134. Правилник за формата, содржината
и начинот на издавање на уверение за
успешно завршена обука за енергетски контролори и уверение за успешно завршена обука за усовршување
на енергетски контролори.................
8/120
217. Правилник за максималната висина
на надоместокот за издавање на потврда со која се потврдува дека минималните барања за енергетска ефикасност кои се содржани во основниот проект се во согласност со минималните барања за енергетска ефикасност како и за максималната висина на надоместокот за издавање на
сертификат за енергетските карактеристики на зграда...............................
12/6
386. Првилник за изменување и дополнување на Правилникот за енергетска
контрола ...............................................
18/18
387. Програма за полагање на стручен
испит за енергетски контролор...........
18/40
630. Правилник за висината на трошоците за полагање на испитот, неопходни
за спроведување на првиот и вториот
дел на испитот, подготовката на базите на прашања, спроведување на
електронскиот тест, изготвување на
материјали и покани и изготвување
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Рег. бр.
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108. Правилник за начинот, потребната
документација и обрасците на барањата во постапката за утврдување на
исполнетост на условите за почеток
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на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на
домаќинството, определувањето на
носителот на правото и потребната
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лица, начинот на водење на евиденција
на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на
наод, оценка и мислење за неспособноста за работа.........................................
738. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јануари
2015 година ..........................................
1255. Објава за висината на минималната
плата во бруто износ за 2015 година..
1600. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските услови, критериуми и начинот за остварување на
правата за заштита на децата ..............
1601. 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....................................................
1783. Правилник за формата и содржината на годишниот извештај за резултатите од примената на посебните мерки за воспоставување на еднакви
можности на жените и мажите и начинот на спроведување на планот за
имплементација на посебните мерки
1784. Правилник за формата и содржината на извештајот за работа на координаторот и заменик координаторот за
еднакви можности на жените и мажите во органите на државната управа..
1785. Правилник за формата и содржината на извештајот за работа на координаторот за еднакви можности на
жените и мажите во единиците на локалната самоуправа .............................
1793. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец февруари
2015 година ..........................................
1888. Правилник за формата и содржината на барањето за донесување на решение од министерот за труд и социјална политика .....................................
2082. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
лица ангажирани со договор за волонтирање.............................................
2221. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец март 2015
година ...................................................
2430. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца...............

25/62
27/80
38/20

43/17

43/17

46/7

46/10

46/15
46/36

48/27

56/7
62/80

71/2

Страна 176

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2015
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5095. Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на нејзиното издавање, употреба, одземање и евиденција на издадените и одземените
службени легитимации на инспекторите за социјална заштита ..................
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5175. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка односно оддел .........................
5197. Решение за давање согласност на
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на првиот и вториот дел од испитот
за добивање на лекторска лиценца.....
32/29
965. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
издадените, одземените и продолжените лекторски лиценци, како и лекторските лиценци кои престанале да
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32/29
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2017. Правилник за начинот на бодување
на првиот и вториот дел од испитот
за добивање на конзерваторска лиценца .....................................................
53/19
2074. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
издадените, одземените и продолжените конзерваторски лиценци, како и
конзерваторските лиценци кои престанале да важат ....................................
55/5
2409. Правилник за формата и содржината на образецот на барањетo за издавање на меѓународен стандарден број
за книги (ISBN), на образецот на барањетo за издавање на меѓународен
стандарден број за периодични публикации и континуирани извори
(ISSN) и на образецот на барањетo за
издавање на меѓународен стандарден
број за музички нотни изданија
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68/24
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3734. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на обрасците на дозволите и уверенијата за изнесување и извоз на културни добра во странство и
начинот на издавање на дозволите и
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баратели за склучување на договор за
финанскиска поддршка ......................
1/5
75. Правилник за изменување на Правилникот 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 ....
4/14
76. Правилник за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за
изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е
потребно одобрение за градење .........
4/14
268. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално - техничката и информатичката
опрема на просториите за полагање
на првиот дел - теоретски дел и вториот дел - студија на случај од стручните испити за проценувач од областа на недвижен имот и од областа на
транспортни средства ........................
14/12
348. Правилник за техничките карактеристики и димензиите на патеката за
движење на лица со телесен хендикеп и лица со оштетен вид..................
17/41
349. Правилник за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење
(хоризонтално и вертикално), престој
и работа на лица со инвалидност до и
во градби со јавни и деловни намени, градби со намена домување во
станбени згради, како и градби со
станбено-деловна намена ...................
17/42
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350. Правилник за начинот на бодување
на првиот и вториот дел од стручниот испит за проценувач од областа на
транспортни средства ..........................
351. Правилник за начинот на бодување
на првиот и вториот дел од стручниот испит за проценувач од областа на
недвижен имот .....................................
425. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната опрема и начинот на определување
на категоријата на автобуските станици....................................................
818. Правилник за податоците, начинот
на пренос на податоците од тахографот и начинот на водење на евиденција..................................................
830. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
и нормативи за проектирање.............
1072. Упатство за начинот на изготвување
на програма за привремени градби за
потреби на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони кои се
градат во рамки на технолошките индустриски развојни зони, отворени и
затворени
спортски
игралишта,
спортски сали со бруто развиена површина до 1500 м2 и привремени
градби за сместување на работници
при изградба на индустриски објекти
и линиски инфраструктурни објекти
1374. Правилник за изменување на Правилникот за должностите, одговорностите и стручното оспособување
на возачите за превоз на опасни материи, поблиските услови за правните
лица кои вршат стручно оспособување и содржината и формата на образецот на сертификатот и уверението
за стручно оспособување на возачите
1375. 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................
1376. Правилник за формата и содржината на патниот налог............................
1602. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржинатa
на писмените инструкции ..................
1991. Правилник за посебните техничкоексплоатациони 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
експлоатациони услови......................
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1992. Правилник за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за
изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е
потребно одобрение за градење........
51/42
2242. Правилник за дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ..................
64/4
2279. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на Решението за одбивање на барањето за утврдување на правен статус
на бесправен објект.............................
65/4
2280. Правилник за формата и содржината на урбанистичката согласност .......
65/7
2281. Правилник за формата и содржината на Решението за утврдување на
правен статус на бесправен објект ....
65/13
2282. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко планирање ......................................................
65/20
2411. Упатство за начинот на изготвување
на Програмата за градби кои не се
предвидени со урбанистички план
односно урбанистичко планска документација .............................................
68/28
2467. Правилник за формата, содржината
и начинот на истакнување на логото
на Капетанијата на пристаништата ...
72/63
2530. Правилник 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 .....................................
76/20
2932. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на патниот налог ............
94/12
3391. Правилник за начинот на спроведување на постапката за изработување
и донесување на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и
урбанистичко-проектни документации во електронска форма................
111/114
3655. Правилник за формата и содржината на барањето за пренесување на
правото на сопственост на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија како и потребната документација .............................................
122/28
3799. Правилник за изменување на Правилникот за потребната опрема и начинот на определување на категоријата на автобуските станици.............
129/97
4046. Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ..........
142/5

4047. Правилник за поблиската содржина,
форма и начин на обработка на генерален урбанистички план, детален
урбанистички план, урбанистички
план за село, урбанистички план вон
населено место и регулациски план
на генерален урбанистички план,
формата, содржината и начинот на
обработка на урбанистичко-плански
документации и архитектонско-урбанистичкиот проект и содржината,
формата и начинот на обработка на
проектот за инфраструктура ...............
4238. Правилник за изменување на Правилникот за условите за поставување,
градба и обележување на објекти,
инсталации и уреди во зоната на аеродромот, објекти и уреди за контрола на летањето и објекти надвор од
зоната на аеродромот коишто можат
да влијаат на безбедноста на воздушниот сообраќај и условите и начинот на обработка на земјиштето во
зоната на аеродромот и земјиштето
во негова непосредна близина...........
4239. 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 ...........
4545. Правилник за формата и содржината на легитимацијата на урбанистичкиот инспектор, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот
на знакот ...............................................
4611. Број на поединечни транспортни
дозволи по држави и квоти со назнака кој од нив се критични дозволи .....
4805. Број на поединечни транспортни
дозволи по држави и квоти со назнака кој од нив се критични дозволи .....
4833. Правилник за формата и содржината на дозволите за меѓународен превоз на стока ..........................................
5176. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на урбанистичката согласност ............
5415. Правилник за начинот и постапката
за одржување на железнички возила,
начинот на водење евиденција за извршеното одржување на железнички
возила и формата и содржината на
образецот на потврдата за техничка
исправност на возилото.......................
5575. 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....................................................
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5576. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
5577. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
5578. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
5579. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
5580. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
5581. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
5582. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
5583. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
5584. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог ..........
5585. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
5586. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
5587. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
5588. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
5702. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржинатa
на писмените инструкции ..................
5818. 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 ......................
5875. Правилник за посебните техничкоексплоатациони 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
експлоатациони услови ......................
5908. Правилник за утврдување на видот,
висината и чинењето на општокорисната работа за секој прекршок одделно, како и начинот на нејзиното
извршување .........................................
5909. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог ..........
5910. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
5911. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог ..........
6036. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко планирање ......................................................
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6037. Правилник за изменување на Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ...................
6092. Правилник за изменување на Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на зaверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на
користење на електронските записи ..
6164. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето за утврдување на правен
статус на бесправен објект..................
6180. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко планирање ......................................................
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
14. Правилник за формата, содржината и начинот на доставување на извештајот за видовите и количините
на собраните, обновените и рециклираните средства за ладење (*) ............
1/5
143. Правилник за форма и содржина на
образецот за водење на евиденцијата
за исполнетоста на техничките барања во поглед на опремата со систем
за враќање на бензинските пареи за
време на полнење на моторните возила со бензин која може да се користи
во бензинските станици, како и начинот и рокот на нивното чување ..........
9/5
184. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на доставување на извештајот за увезени и/или извезени супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка, како и за производите
кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка (*)....
11/5
2283. Правилник за формата и содржината на Програмата за обука за правилно ракување, сервисирање, собирање,
обновување и рециклирање на средствата за ладење и/или со производи
кои содржат средства за ладење, поблиските услови што треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат
обука за постапување со средства за
ладење и/или со производи кои содржат средства за ладење, како и начинот за овластување за вршење на обука за постапување со средства за ладење и/или со производи кои содржат
средства за ладење ...............................
65/24
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и за транспортирање на комунален и
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како и минималните технички услови
за вршење на дејноста собирање и
транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад..............
3185. Правилник за опремата со систем за
враќањето на бензинските пареи за
време на полнење на моторните возила со бензин која може да се користи
во бензинските станици (*)................
3233. Правилник за формата и содржината на уверението за завршена обука
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средства за ладење ..............................
3571. Правилник за техничките барања за
опрема за долно полнење на порталните кранови кои треба да ги исполнуваат терминалите со инсталации за
полнење на возила цистерни и за железничките вагони-цистерни и за
пловни објекти, временските рокови
за нивно постигнување согласно со
капацитетот за полнење на инсталациите, како и начинот на вршење на
мерењата за испуштањата на емисии
во воздухот (*) .....................................
3872. Правилник за формата и содржината на изводот од просторниот план на
Република Македонија.......................
5212. Национална книга на параметри за
животна средина.................................
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО
И АДМИНИСТРАЦИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
185. Правилник за формата и содржината
на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување,
начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е
објавен интерниот оглас....................
11/8
186. Правилник за содржината на Годишниот извештај на Државниот управен инспекторат за спроведени
инспекциски надзори ..........................
11/9
187. Правилник за содржината и начинот
на подготовката на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, кaкo и содржината на функционалната анализа на
институциите на јавниот сектор ........
11/10

188. Правилник за содржината и формата на Годишната програма за обука за
административно управување ............
294. Правилник за минималните технички можности на органите и институциите од јавниот сектор за да објавуваат податоци и техничките нормативи за форматот на податоците и начинот на објавување на истите ...........
1021. Правилник за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување
на работно место во јавниот сектор
преку вработување и на пријавата за
вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на лица кои дале лажни податоци
при вработување во јавен сектор.......
1022. Правилник за начинот на спроведување на полугодишното интервју, формата и содржината на извештајот за полугодишно интервју, поблиските критериуми за начинот на оценување на
административниот службеник, формата и содржината на обрасците за оценување, формата и содржината на извештајот со ранг листа на годишни оценки,
содржината на извештаите и начинот
на оценување на административните
службеници во други околности, како
и поблиските критериуми за начинот
на оценување, и начинот на реализација на мерките за одличен и слаб учинок
на административен службеник во институции со помалку од 20 административни службеници..............................
1636. Правилник за формата и содржината на кварталниот извештај за работа
на секој инспектор ...............................
1637. Правилник за видот, формата и содржината на регистрите од интерес на
инспекцискиот совет ...........................
1638. Правилник за формата и содржината на Кварталниот план за работа на
секој инспектор ....................................
1639. Правилник за формата и содржината на Годишната програма за работа
на инспекциските служби ...................
1640. Правилник за формата и содржината на Месечниот план за работа на
инспекциските служби ........................
1641. Правилник за формата и содржината на Годишниот извештај за работата на инспекциската служба ...............
2089. Правилник за формата, содржината
и образецот на барањето за стекнување со вредносен бон-ваучер,за формата и содржината на образецот на
формуларот со изјава за купување на
таблет компјутер со надворешна тастатура со вредносен бон-ваучер и за
формата и содржината на образецот
на формуларот со изјава за прием на
вредносен бон-ваучер за купување на
таблет компјутер со надворешна тастатура..................................................
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и образецот на привремена лиценца
за инспектор ........................................

Страна 183

1644. Решение од Судски совет на Репуб-
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УСТАВЕН СУД
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
426. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 66/2014 од 28
јануари 2015 година.............................
20/70
710. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 67/2014 од 4
февруари 2015 година..........................
27/52
940. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 93/2014 од 11
февруари 2015 година .........................
31/13
2131. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 23/2014 од 25
март 2015 година .................................
59/19
2891. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.48/2014 од 13
мај 2015 година...................................
92/12
3001. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.49/2014 од 27
мај 2015 година ....................................
96/46
3002. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 55/2014 од 27
мај 2015 година ....................................
96/47
3392. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.166/2014 од 18
јуни 2015 година .................................. 111/116
3430. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 121/2014 од
24 јуни 2015 година.............................
113/14
3572. Одлука од Уставен суд на Република
Македонија У. бр. 124/2014 од 10 јули
2015 година ..........................................
120/6
5151. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.127/2014 од 30
септември 2015 година .......................
183/23
5198. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.164/2014 од 14
октомври 2015 година .........................
188/4
6093. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.65/2015 од 18
ноември 2015 година ...........................
219/27

СУДСКИ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
877. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
30/20
1642. Одлука за избор на претседател на
Судскиот совет на Република Македонија ...................................................
44/97
1643. Одлука за избор на заменик претседател на Судскиот совет на Република
Македонија ..........................................
44/97

44/97

1645. Решение од Судски совет на Репуб-

44/97

1646. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................

44/98

1647. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија .................................
1925. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
2285. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
2286. Оглас за избор на членови на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија ............................
2287. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија .....................................
2468. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Скопје 1 Скопје .......
2469. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Берово ............................
2470. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Битола ............................
2471. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Велес ..............................
2472. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Виница ...........................
2473. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Гевгелија ........................
2474. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Делчево ..........................
2475. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Кавадарци ......................
2476. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Кичево............................
2477. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Крива Паланка ..............
2478. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Неготино ........................
2479. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Прилеп ...........................
2480. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Скопје 2 Скопје .............
2481. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Свети Николе ................
2482. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Штип ..............................
2762. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија .....................................
2898. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
2943. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
2944. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
3152. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија .....................................
3419. Решение за спроведување на избор на
членови на Советот за утврдување на
факти и покренување на постапка за
утврдување одговорност за судија.....
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3573. Одлука за избор на претседател на
Виш управен суд .................................
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3574. Решение од Судски совет на Република Македонија ..................................
120/7
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120/7
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120/7
4240. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
149/37
4241. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
149/37
4242. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
149/37
4527. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија ......................................
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4547. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
157/6
4738. Решение од Судски совет на Република Македонија ..................................
167/59
4752. Решение од Судски совет на Република Македонија ..................................
168/4
4772. Оглас за избор на членови на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија .............................
171/2
4904. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ................................. 178/119
4905. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија ...................................... 178/119
5199. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
188/12
5200. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
188/12
5201. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
188/12
5202. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
188/12
5203. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
188/12
5204. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија ......................................
188/13
5205. Оглас за избор на член на Советот за
утврдување на факти и покренување
на постапка за утврдување одговорност за судија .......................................
188/13
5416. Деловник за работа на Судскиот совет на Република Македонија ............
197/39
5859. Одлука за избор на претседател на
Апелационен суд Скопје.....................
211/26
5860. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Радовиш .........................
211/26
5861. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Берово ............................
211/27
5876. Решение од Судски совет на Република Македонија ..................................
212/23
5877. Решение од Судски совет на Република Македонија ..................................
212/23
5878. Решение од Судски совет на Република Македонија ..................................
212/23
5897. Одлука од Судски совет на Република Македонија ......................................
213/6
5898. Оглас од Судски совет на Република
Македонија ..........................................
213/7

5899. Оглас од Судски совет на Република
Македонија ..........................................
6094. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Струмица .......................
6095. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија .................................
6096. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
6097. Решение за спроведување на избор на
член на Советот за утврдување на
факти и покренување на постапка за
утврдување одговорност за судија од
редот на пензионираните универзитетски професори ................................
6098. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија ....................................
6181. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
6340. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Струга ............................
6383. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Скопје 1 Скопје........
6384. Правилник за формата и содржината
на психолошкиот тест и тестот за интегритет ...............................................
6464. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
5879. Одлука за престанок на мандатот по
сила на Закон на заменик генералениот секретар на Државната изборна комисија ...................................................
212/23

ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА СТАТИСТИКА
Рег. бр.
Бр./стр.
80. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец декември 2014 година....
4/24
81. Објава за движењето на индексот на
трошоците на животот во Република
Македонија............................................
4/24
619. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2015 година.....
24/152
1256. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2015 година ..
38/20
2092. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец март 2015 година ..........
57/12
2534. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец април 2015 година........
76/56
2954. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец мај 2015 година .............
95/60
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3472.
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цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2015..................
Објава за движењето на индексот на
трошоците на животот во Република
Македонија за месец јуни 2015
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Објава за движењето на индексoт на
цените на мало во Република Македонија за месец јули 2015 година..........
Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец август 2015 година.......
Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец септември 2015 година
Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2015 година .
Правилник за формата и содржината
на прекршочниот платен налог ..........
Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2015 година..................................................

116/36

116/36
137/8
156/68
176/75
196/44
204/7

219/35

ДРЖАВЕН АРХИВ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
4782. Тарифник за висината на надоместоците што ги наплаќа Државниот архив на Република Македонија ...........
172/3

ГЛАВЕН ДРЖАВЕН
РЕВИЗОР
Рег. бр.
Бр./стр.
1563. Програма за изменување и дополнување на Програмата за полагање на
стручен испит за стекнување на звање
овластен државен ревизор ..................
42/41
5167. Програма за изменување и дополнување на Програмата за полагање на
стручен испит за стекнување на звање
овластен државен ревизор ..................
184/15

KOМИСИЈА ЗА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
41. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда..
3/7
438. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
21/18
634. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
25/62
711. Делумно решение од Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија ...............................................
27/54
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819. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за критериумот за
рангирање на субдепозитарна банка
на инвестициски фонд ........................
1225. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ...
1926. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија ...
1927. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија ...
2243. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2244. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2245. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2246. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2247. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2248. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2249. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2250. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2251. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2252. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2253. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2254. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2255. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2256. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2257. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2258. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2259. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2260. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2261. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2262. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2263. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2264. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2265. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2266. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2267. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формaтa и
содржинaтa нa проспектот и покaнaтa
зa зaпишувaње и уплaтa нa хaртии од
вредност ...............................................

28/69
38/12
49/8
49/9
64/4
64/4
64/5
64/5
64/5
64/5
64/6
64/6
64/6
64/6
64/6
64/7
64/7
64/7
64/7
64/7
64/8
64/8
64/8
64/8
64/9
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64/9
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2268. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на
хартии од вредност при поднесување
на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност................
2354. Дополнително решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.................................
2742. Решение за издавање дозвола за понуда за преземање ...............................
2743. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда..
2899. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
2900. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
2901. Решение од Комисијата за хартии од
вредност Република Македонија ......
2902. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
2903. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник ......
2904. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за
вршење надзор на правни и физички
лица ......................................................
3151. Решение за издавање дозвола за понуда за преземање ...............................
3234. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
3235. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд ...............................................
3236. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд
3310. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
3311. Решение за бришење на Акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски
за известување .....................................
3342. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
3343. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
3735. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија ..
3736. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија ..
3737. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија ..
3738. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд ...............................................
3800. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
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4406. Правилник за формата и содржината
на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се
водат во Регистарот на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија (Пречистен текст)...............
4407. Правилник за начин и време на запишување и бришење на акционерско
друштво, содржина и начин на водење,
ажурирање на податоците и пристап на
јавноста до Регистарот на акционерски
друштва со посебни обврски за известување (Пречистен текст)..................
4408. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
4409. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .....
4410. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .....
4411. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .....
4412. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .....
4413. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .....
4414. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .....
4415. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија .....
4612. Решение за издавање дозвола за понуда за преземање................................
4613. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда ..
4614. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на
инвестициски фондови и начинот на
утврдување на идентификацискиот
број на инвестицискиот фонд (Пречистен текст) ........................................
4695. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на
јавна понуда .........................................
4739. Правилник за формата и содржината
на прекршочниот платен налог ..........
5096. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината, начинот на водење и постапката
за запишување на овластените ревизори во регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна ................................
5097. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско
друштво чии хартии од вредност котираат на берза .....................................
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5403. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
5404. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда..
5450. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер.............................
5451. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер.............................
5452. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник ......
5453. Правилник за формата и содржината
на прекршочниот платен налог ..........
5589. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5590. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5591. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5592. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5593. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5594. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5595. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5596. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5597. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5598. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5599. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5600. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5601. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5602. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5603. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
5862. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија.
5863. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија.
5880. Решение за давање одобрение за издавање на догорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда .........
5975. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер .............................
5976. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер .............................
5977. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер .............................
5978. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер .............................
5979. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер .............................
6287. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер .............................
6288. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер .............................
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6289. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ...
6290. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистар на
единствена евиденција на прекршоците, изречените прекршочни санкции и донесените одлуки и Регистар
на издадени прекршочни платни налози и начинот на пристап до информациите од Регистрите ........................
6339. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ...

225/29

225/19
226/56

НАРОДНА БАНКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
269. Одлука за изменување на Одлуката
за начинот на формирање и објавување на курсевите на Народната банка
на Република Македонија ...................
14/13
270. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
14/15
271. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели..............
14/15
403. Упатство за изменување на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство ...................
19/17
878. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за задолжителната
резерва ..................................................
30/20
879. Одлука за дополнување на Одлуката
за благајничките записи ......................
30/20
880. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
30/21
881. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели..............
30/21
1073. Одлука за изменување на Одлуката
за расположливите депозити ..............
35/31
1074. Одлука за изменување на Одлуката
за задолжителната резерва ..................
35/32
1075. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за благајничките записи .......................................................
35/32
1928. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што
ги врши Народната банка на Република Македонија ......................................
49/9
1929. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
49/10
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за издавање на одобрение за ставање
во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни
ветеринарно-медицинскиот
препарат за ставање во промет (*) .....
1024. Правилник за начинот на вршење
на официјални контроли на салмонела и други одредени алиментарни интоксикации ..........................................
1076.Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи
и нуспроизводи од живина и диви
птици заради заштита од внесување
на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија .......................................................
1378. Решение за утврдување на посебни
услови за увоз на бамја и кари лисја
од Индија(*).........................................
2005. Наредба за изменување на Годишната наредба за здравствена заштита на
животните во 2015 година ..................
2236. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на
трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат
или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со
живи животни, аквакултура и производи од животинско потеклo(*)...........
2329. Наредба за изменување на Наредбата
за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното
здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните
или производите од животинско потекло во 2015 година ..........................
2428. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз
во Република Македонија ..................
2914. Правилник за дополнување на Правилникот за условите за ставање во
промет на животни од видовите овци
и кози (*) ..............................................
3584. Решение за утврдување на посебни
услови за увоз на одредена храна за
животни и храна за луѓе поради ризик
од афлатоксини (*) ..............................

34/25

34/46

35/32
40/56
52/6

63/11

66/42

70/5

93/7

120/9
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3665. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи
и нуспроизводи од живина и диви
птици заради заштита од внесување
на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија ........................................................
123/96
3739. Решение за изменување на Решението
за забрана на увоз и транзит на живина
и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот
на високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија..................
126/62
3758. Правилник за висината на надоместоците за издавање на податоци од
Електронската база на податоци за
идентификација и регистрација на
животните .............................................
128/31
3877. Решение за изменување на Решението
за забрана на увоз и транзит на живина
и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот
на високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија...................
132/14
3881. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз
во Република Македонија ...................
133/6
4277. Правилник за информации поврзани
со храната1 ............................................
150/37
4416. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за идентификација и регистрација на домашните
миленици(*) .........................................
153/95
4417. Правилник за начинот и постапката
за транзит, начинот и постапката на
проверките и прегледот на пратките
во транзит и начинот и постапката за
увоз на домашни миленици (*) .......... 153/104
4541. Листа на фармаколошки супстанции
одобрени за употреба во ветеринарната медицина (*)1 ...................................
156/20
4549. Правилник за начинот и постапката
на вршење на официјалните контроли
на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето(*) ..
157/7
4668. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз
на производи од животинско потекло
наменети за исхрана на луѓе и животни по потекло од Кина во Република
Македонија ...........................................
163/28
4669. Решение за забрана на увоз и транзит
на говеда и диви преживари, семе од
говеда, говедско месо, производи и
преработки од говедско месо, млеко и
производи од млеко од говеда, како и
нуспроизводи од говеда во Република
Македонија од Република Грција.......
163/28
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4697. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји
од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарноздравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло,
како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потеклo(*) .....................................
4826. Решение за определување на одредени нус производи од животинско потекло како специфичен ризичен материјал од аспект на трансмисивните
спонгиоформни енцефалопатии (*) ...
4939. Список на ветеринарно-медицински
препарати за кои е дадено одобрение
за ставање во промет..........................
5098. Правилник за начинот и постапката
за издавање на мислење, формата и
содржина на барањето, потребната
документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за производство и увоз на додатоци на исхрана, како и формата, содржината и
начинот на водење на регистарот на
производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како додатоци на исхрана ...................................
5099. Правилник за начинот и постапката
за издавање на мислење, формата и
образецот на барањето, потребната
документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за производство и увоз на збогатена храна,
храна на која и се додадени витамини, минерали и други супстанции,
како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на производи што ги исполнуваат посебните
барања за безбедност како збогатена
храна или храна на која и се додадени
витамини, минерали и други супстанции ................................................
5100. Правилник за начинот и постапката
за издавање на мислење, формата и
содржината на барањето, потребната
документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за производство и увоз на храна за посебна
нутритивна употреба, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на производи што
ги исполнуваат посебните барања за
безбедност како храна за посебна
нутритивна употреба ..........................

165/9

175/8
179/14

182/12

182/17

182/22

5250. Правилник за формата и содржината
на прекршочниот платен налог ..........
5367. Решение за забрана на увоз на грав
со потекло од Нигерија (*) ..................
5382. Список на веледрогерии и ветеринарни аптеки ..............................................
5845. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз
во Република Македонија ...................
6083. Правилник за податоците кои треба
да ги содржи контактното и надворешното пакување и информациите
кои треба да ги содржи упатството за
употреба на ветеринарно – медицинскиот препарат (*)................................
6084. Правилник за формата и содржината
на мандатниот платен налог ...............
6268. Решение за изменување на Решението
за забрана на увоз и транзит на живина
и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот
на високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија...................
6511. Решение за престанок на важење на
Решението за задолжително лабораториско испитување на ракови со потекло од Бангладеш кои се наменети
за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија ..................................

190/41
193/78
195/7

210/13

218/14
218/16

224/9

231/70

АГЕНЦИЈА
ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
250. Правилник за изменување на Правилникот за условите и надзорот на
градбата и начинот на утврдување на
пловидбеност на ултралесните летала
(микролесните) и моторизираните
крила .....................................................
13/25
251. Правилник за начинот и местото на
обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за државна
припадност, регистарските ознаки и
другите ознаки .....................................
13/25
252. Правилник за организацијата на работното време, времето на летање и
времетраењето на одморот на членовите на екипажот на воздухоплов ......
13/30
732. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стручно
оспособување, проверки, дозволи и
овластувања на персоналот на контролата на летање ................................
27/58
2288. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стручно
оспособување, проверки, дозволи и
овластувања на персоналот на контролата на летање ................................
65/28
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3622. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на вршење на
специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на
воздухопловите, опремата и другите
посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење .........................
3660. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување на
друг стручен персонал ........................
5258. Правилник за постапки, процедури и
минимум услови за безбедно полетување и слетување на воздухопловите
5259. Правилник за начинот на користење,
одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот..............

121/40
123/95
191/12

191/14

АГЕНЦИЈА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
32. Правилник за начинот на водење на
посебно сметководство при интерконекција или пристап.............................
2/2
33. План за доделување и користење на
радиофреквенции во Република Македонија.................................................
2/14
144. Правилник за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста на личните
податоци ..............................................
9/8
330. Правилник за видот и содржината на
податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски
услуги кои ги објавуваат операторите и
за видот и содржината на податоците
што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации........................
16/31
733. Правилник за преносливост на броеви ........................................................
27/59
734. Правилник за нивото на деталност
на информациите што ќе бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување.............
27/69
892. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации на РМ .....................
30/23
1572. Одлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во
јавни мобилни комуникациски мрежи
42/44
1573. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации .................................
42/45
2004. Заклучок за исправка на Одлука ......
52/6
1574. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации .................................
42/46
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1575. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации .................................
1576. Правилник за пристап и користење
на специфични мрежни средства .......
1577. Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени
во референтната понуда за интерконекција ..................................................
1578. Правилник за начинот на спроведување на посредувањето во Агенцијата
за електронски комуникации ..............
3620. Правилник за начинот на спроведување на полагањето на стручниот испит ........................................................
3621. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот 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 .........
3704. План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија
4021. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации .................................
4834. Правилник за содржината и формата
на жигот за запечатување....................
4835. Правилник за формата и задолжителните елементи на записник од извршен надзор ........................................
4836. Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за електронски комуникации.......
4837. Правилник за формата и содржината
на службената легитимација на овластено лице за вршење на надзор и начинот на нејзиното издавање и одземање ......................................................
5157. Правилник за единствениот европски број за итни повици “112“ ............
5368. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
спроведување на полагањето на
стручниот испит...................................
6409. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации .................................
6410. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации на РМ ......................
6411. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации .................................

42/46
42/47

42/53
42/63
121/17

121/20
125/13
141/19
176/65
176/65
176/68

176/69
184/3

193/79
228/22
228/22
228/23

АГЕНЦИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
4740. Програма за обука на енергетски
контролори ...........................................
167/65
5454. Програма за усовршување на енергетски контролори ...............................
198/31
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АГЕНЦИЈА
ЗА ПОШТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
355. Правилник за критериумите за пристап до универзалната услуга, со утврдување на подрачјата на единиците
на мрежата, на растојание меѓу поштенските единици и број на поштенски сандачиња .....................................
17/65
1861. Одлука за определување на вредност
на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2015 година........
47/190

АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО-ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
2419. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот на известување на Агенцијата за супервизија
на капитално финансирано пензиско
осигурување од страна на пензиско
друштво................................................
69/50
2420. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начин на вршење
контрола ...............................................
69/50
2736. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата
за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2015 година ........
82/174
4615. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на
личните податоци................................
161/18
6165. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот и постапката
на маркетинг на пензиски фондови...
221/21
6166. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот и постапката на пренос на средствата во
Фондот на ПИОМ ...............................
221/28
6167. Правилник за измена на Правилникот за индивидуални сметки ..............
221/28

АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
20. Тарифник за дополнување на Тарифникот за содржината и висината на
надоместоците и давачките што ги
наплатува Агенцијата за супервизија
на осигурување и роковите за уплата
1/23
356. Решение за издавање дозвола за пренос на осигурително портфолио ........
17/70
357. Решение за издавање дозвола за воведување на нови класи на осигурување
17/70
592. Правилник за начинот и постапката на
спроведување на обука за вршење работи на застапување во осигурување....
24/117

593. Правилник за начинот и постапката
за спроведување на обука за вршење
осигурително брокерски работи........
1960. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето и осигурителни брокери од страна на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување ...................
1961. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето, друштва
за застапување во осигурувањето,
осигурителни брокери, осигурително
брокерски друштва и банки ...............
4022. Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување
4696. Решение за издавање дозвола за вршење
работи на застапување во осигурувањето..
5369. Решение за издавање дозвола за вршење
на осигурително брокерски работи.............

24/118

50/17

50/17
141/20
165/8
193/83

АГЕНЦИЈА
ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
4146. Деловник за работа на Комисијата за
одлучување по жалби и приговори на
административните службеници во
втор степен ..........................................
146/74

АГЕНЦИЈА
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ
СЕКТОР
Рег. бр.
Бр./стр.
42. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето
и упатството за пополнување на барањето за издавање на дозволата за
вршење на превоз за сопствени потреби, анексот за финансиско покритие за одговорност од вршење дејност, формата и содржината на образецот на дозволата, како и формата,
содржината и начинот на водење на
регистарот на издадени дозволи ........
3/7

АГЕНЦИЈА
ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА
ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
966. Правилник за видовите на градежни материјали и градежни работи кои се изземаат од плаќање на дадок на додадена
вредност во туристичката развојна зона....
32/31
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АГЕНЦИЈА
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Рег. бр.
Бр./стр.
43. Одлука за престанок на важност на
дозвола за вршење радиодифузна дејност .......................................................
3/8
44. Одлука за престанок на важност на
дозвола за вршење радиодифузна дејност .......................................................
3/9
45. Одлука за престанок на важност на
дозвола за вршење радиодифузна дејност .......................................................
3/10
46. Одлука за престанок на важност на
дозвола за вршење радиодифузна дејност .......................................................
3/11
635. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не користи ограничен ресурс на
локално ниво ........................................
25/63
893. Правилник за начинот на објавување
на податоците за работењето на радиодифузерите .........................................
30/24
967. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското
радиодифузно друштво ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ Скопје.................
32/31
968. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското
радиодифузно друштво ТВ АМАЗОН
ДООЕЛ Скопје.....................................
32/33
1379. Одлука за утврдување листа со настани од големо значење за јавноста на
Република Македонија ........................
40/59
1380. Правилник за спонзорство ................
40/60
1381. Правилник за начинот на водење на
дневната евиденција и за квалитетот
на снимките од емитуваната програма
на радиодифузерите ............................
40/62
1382. Упатство за правото на кратко известување за настани за кои се стекнати
ексклузивни права за емитување ......
40/64
1787. Одлука за поништување на Одлуката
за одземање на дозвола за телевизиско емитување .......................................
46/23
2006. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не користи ограничен ресурс на
државно ниво .......................................
52/6
2007. Правилник за утврдување на локациите за прибирање сигнали од операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање.....................................................
52/7
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2075. План за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален
мултиплекс на оператор на јавна
електронска комуникациска мрежа
кој има обврска за емитување на
програмските сервиси на радиодифузерите ...................................................
2085. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не користи ограничен ресурс на
државно ниво......................................
2086. Правилник за нови рекламни техники..........................................................
2531. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски
и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година
2808. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не користи ограничен ресурс на
регионално ниво ..................................
2809. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не користи ограничен ресурс на
регионално ниво ..................................
2810. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не користи ограничен ресурс на
регионално ниво .................................
3197. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не користи ограничен ресурс на
регионално ниво ..................................
3198. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не користи ограничен ресурс на
регионално ниво ..................................
3316. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не користи ограничен ресурс на
регионално ниво .................................
4048. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не користи ограничен ресурс на
регионално ниво ..................................
4637. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не користи ограничен ресурс на
регионално ниво .................................

55/7

56/13
56/14

76/25

88/68

88/69

88/71

102/57

102/58

106/41

142/43

162/14
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4638. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна
електронска комуникациска мрежа
што не користи ограничен ресурс на
државно ниво .......................................
6099. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на
програмите, односно програмските
сервиси на радиодифузерите во Република Македонија Бр. 01-6582/1 од
27.12.2014 година...............................
6512. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио
емитување на програмски сервис на
локално ниво .......................................
6513. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио
емитување на програмски сервис на
локално ниво ........................................
427. Исправка на Одлуката за замена на
постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за
телевизиско или радио емитување
бр.08-713 од 27.12.2014 година.........
2213. Исправка на Одлуката за доделување
дозвола за телевизиско емитување
преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво бр. 08694 од 24.12.2014 година („Службен
весник на Република Македонија“
бр.194/14) .............................................

АГЕНЦИЈА
ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА
162/15

219/32

231/70

231/73

20/73

62/74

АГЕНЦИЈА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
1579. Статутарна одлука за дополнување
на Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија..........
42/64
4906. Одлука за висината на средствата за
финансирање на активните политики
и мерки за вработување ...................... 178/119

АГЕНЦИЈА
ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ
Рег. бр.
Бр./стр.
2892. Одлука за утврдување на висината на
трошоците за акредитација и надоместоците за работа на надворешните
оценувачи .............................................
92/12
2893. Правилник за Стандарди за акредитација на здравствените установи од
секундарно и терциерно ниво ............
92/12
4278. Одлука за утврдување на висината на
трошоците за акредитација и надоместоците за работа на надворешните
оценувачи .............................................
150/72

Рег. бр.

Бр./стр.

3898. Правилник за категоризација на лек

што се продава без рецепт ..................
5208. Правилник за надоместоците и висината на трошоците што се плаќаат во
постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските
средства ...............................................
5698. Правилник за добивање на одобрение за ставање на лек во промет ........
5699. Правилник за поблиските услови за
граничен производ, начинот на одобрување и потребната документација

134/4

188/14
203/15
203/34

СОВЕТ
НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
941. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.......
31/16
942. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија............
31/16
2008. Одлука од Совет на Јавните обвинители на Република Македонија ..........
52/9
2421. Одлука за избор на заменик Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија ..............
69/50
2915. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.......
93/7
2952. Одлука на Советот на јавните обвинители на Република Македонија ..........
95/59
2953. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија ......................................
95/59
3623. Одлука за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струмица, основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Берово, основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство
Делчево.................................................
121/40
4548. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија ..........
157/6
4593. Одлука за избор на јавен обвинител
на Јавното обвинителство за гонење
на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите........
160/2
4937. Одлука за определување на бројот на
јавен обвинител на Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите и јавни обвинители во
Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското
следење на комуникациите.................
179/13
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4938. Одлука за избор на јавни обвинители
во Јавно обвинителство за гонење на
кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите.......
5177. Одлука зa проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија за три јавни обвинители .............................................
5370. Одлука за избор на јавни обвинители
во јавно обвинителство за гонење на
кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите ......
5371. Одлука зa проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои
произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите
за пет јавни обвинители .....................
5384. Одлука од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија...
5385. Одлука од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија...
5710. Одлука од Совет на јвните обвинители на Република Македонија ............. .
5711. Оглас од Совет за јавни обвинители
на Република Македонија .................. ..
5749. Оглас од Совет на јавните обвинители
на Република Македонија ..................
6291. Оглас од Совет на јавните обвинители
на Република Македонија ..................
6510. Одлука за избор на Основен јавен Обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелија ................................

179/13
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5383. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за полагање
на приемен испит во Академијата за
судии и јавни обвинители „Павел
Шатев“ ..................................................

195/8

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
185/39

193/83

193/84
195/8
195/8
205/10
205/11
207/100
225/32

231/70

АКАДЕМИЈА
ЗА ОБУКА НА СУДИИ
И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“
Рег. бр.
Бр./стр.
213. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за полагање
на приемен испит во Академијата за
судии и јавни обвинители...................
11/19
2087. Статут на Академијата за судии и
јавни обвинители „Павел Шатев“......
56/17
2546. Правилник за полагање испит за директор и стручен испит.......................
77/9
2547. Правилник за континуирана обука ..
77/13
2548. Правилник за полагање на приемен
испит во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ ..........
77/22
2549. Правилник за почетна обука ............
77/27
2550. Правилник за полагање на завршниот испит во Академијата за судии и
јавни обвинители „Павел Шатев“ ......
77/41

Рег. бр.
Бр./стр.
21. Одлука за користење на повластена
тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ........................................................
1/23
22. Одлука за користење на повластена
тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ........................................................
1/24
23. Одлука за користење на повластена
тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ........................................................
1/24
24. Одлука за користење на повластена
тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ........................................................
1/25
25. Одлука за користење на повластена
тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ........................................................
1/25
26. Решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..........................
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услуги на здравствените установи
кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од
листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита .....................................
2271. Статутарна одлука за дополнување
на Статутот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ..........
2272. Правилник за дополнување на Правилникот за содржината и начинот на
остварување на правата и обврските
од задолжителното здравствено осигурување ...............................................
2415. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на користење на здравствени услуги
на осигурените лица вo странство......
2532. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот
за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.......................................................
3019. Одлука за изменување на Одлуката
за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината
и начинот на остварување на правата
и обврските од задолжителното
здравствено осигурување ....................

48/34

48/34

48/38

48/39

64/19

64/19

68/32

76/25

96/53
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3020. Правилник за дополнување на Правилникот за содржината и начинот на
остварувањетo на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување ............................
3705. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на
правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување ..........
5261. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на
референтни цени на лекови кои се на
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ........................
5262. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот .......................
5263. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на
остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување ............................
5264. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на постапка за определување на
месечниот износ на средствата кои
здравствената установа може да ги
добие за издадени лекови на рецепт
од листата на лекови на товар на
средствата на Фондот .........................
5866. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на користење на здравствени услуги
на осигурените лица вo странство....
5867. Правилник изменување и дополнување на правилникот за индикациите
за остварување на право на ортопедски и други помагала.........................

ФИТОСАНИТАРНА УПРАВА

96/60

125/140

191/85

191/88

191/91

191/91

211/33

211/34

Бр./стр.
28/72

СОВЕТ
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА
РЕВИЗИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
3906. Правилник за издавање на лиценца
за овластен ревизор,лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца
за работа на овластен ревизор - трговец поединец ......................................

Рег.бр.
3169. Национална листа на одобрени производи и активни супстанции за 2015
година (*)..............................................

Бр./стр.
100/17

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
600. Решение од Комората на извршители на Република Македонија.............
2492. Решение од Комората на извршители на Република Македонија ..............

Бр./стр.
24/142
73/26

АДВОКАТСКА КОМОРА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УПРАВА
ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
Рег.бр.
821. Национална сортна листа.................
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Бр./стр.

137/2

Рег. бр.
3403. Автентично толкување на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите ..............

Бр./стр.
111/119

ДИРЕКЦИЈА
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ
РАЗВОЈНИ ЗОНИ
Рег.бр.
Бр./стр.
389. Правила за изменување на Правилата
за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона
Кичево..................................................
18/58
390. Правила за изменување на Правилата
за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона
„Радовиш“ ............................................
18/59
391. Правила за изменување на Правилата
за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона
„Берово“ ...............................................
18/59
392. Правила за изменување на Правилата
за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона
„Виница“ .............................................
18/59
393. Правила за изменување на Правилата
за условите за користење на технолошко индустриската развојна зона
„Струга“ ..............................................
18/59
394. Правила за изменување на Правилата
за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона
„Струмица“ ..........................................
18/60
395. Правила за изменување на Правилата
за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона
„Гевгелија“ ...........................................
18/60
396. Правила за изменување на Правилата
за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона
„Прилеп“ ..............................................
18/60
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982. Тарифник на основачот на ТИРЗ
„Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ
“Скопје 1“ ............................................
32/50
4689. Правилник за формата и содржината
на барањето за потврдување на правниот статус на објектот .....................
164/10

ДИРЕКЦИЈА
ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ
Рег.бр.
Бр./стр.
5107. Правилник за изменување на Правилникот за квалификации и здравствена состојба на лице кое може да
ракува со извори на јонизирачко зрачење (*) ................................................
182/32
5829. Правилник за формата и содржината
на прекршочниот платен налог..........
210/2

ДИРЕКЦИЈА
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Рег.бр.
Бр./стр.
1994. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот и изгледот на униформата, видот на заштитната опрема и начинот на проверка
и испитување на нејзината исправност
51/50
2738. Правилник за посебните мерки за
заштитана шумите од пожари............
82/176

KOМИСИЈА
ЗА ЗАШТИТА ОД КОНКУРЕНЦИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
601. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
24/142
602. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
24/142
603. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
24/143
604. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
24/143
605. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
24/143
606. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
24/144
607. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
24/144
608. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
24/145
609. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
24/145
610. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
24/145
611. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
24/146
612. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
24/146
613. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
24/147

614. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
615. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
616. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
617. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
618. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................

24/147
24/148
24/148
24/148
24/149

ЈП МАКЕДОНСКА
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
364. Статут на Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија ........................................................
17/130
4147. Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Јавното
радиодифузно претпријатие Македонска Радио-телевизија бр. 01-765/1 од
30.1.2015 година ..................................
146/75

ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
Рег.бр.
Бр./стр.
4120. Статут на Акционерско друштво за
изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката (Пречистен
текст) ....................................................
145/37

ЈП ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ
„СТРУМИЦА-ГАС“
Рег.бр.

Бр./стр.

2493. Мрежни правила за дистрибуција на

природен гас на Јавно претпријатие за
енергетски дејности „Струмица - Гас“
Струмица..............................................

73/26

ЈП ЗА ИЗГРАДБА НА
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ
„КУМАНОВО-ГАС“ КУМАНОВО
Рег.бр.
Бр./стр.
2533. Мрежни правила за дистрибуција
наприроден гас.....................................
76/31

ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
„СТУДЕНЧИЦА“ - КИЧЕВО
Рег.бр.
Бр./стр.
1967. Одлука за поништување на постапката за доделување на Договор за
воспоставување на јавно приватно
партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување
и пренос на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби..
50/23
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3656. Одлука за започнување на постапка
за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство
за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби ............................
4723. Одлука за започнување на постапка
за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство
за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на
две мали хидроцентрали, на Регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица„ - Кичево ...............................

АД ЕЛЕКТРАНИ НА
МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

122/30

166/50

МАКЕДОНСКА МУЗУЧКА ИНДУСТРИЈА
(ММИ)
Рег.бр.
Бр./стр.
5152. Правилник за распределба на надоместоци ................................................
183/26

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Рег.бр.

Бр./стр.

272. Договор за меѓуопштинска соработка

1919.
3199.

4599.
4600.

5178.

помеѓу Општина Кавадарци и Општина Росоман ....................................
Договор за меѓуопштинска соработка
Договор за уредување на меѓусебните права и обврски во врска со изградба и одржување на јавно осветлување на просторот околу локалитет
Македонско село .................................
Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка.............................
Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка.............................
Договор за меѓуопштинска соработка
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14/15
48/39

102/59
160/3
160/3
185/39

АKЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО
СТАНБЕН ПРОСТОР И ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА
РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
128. Статут на Акционерско друштво за
изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката (Пречистен
текст) ....................................................
7/106
397. Статут на Акционерско друштво за
изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката (Пречистен
текст) ....................................................
18/60
2077. Статут на Акционерското друштво за
стопанисување со деловен простор во
државна сопственост - Скопје (Пречистен текст) .......................................
55/13

Рег.бр.
Бр./стр.
220. Мрежни правила за дистрибуција на
електрична енергија на АД ЕЛЕМ –
Скопје...................................................
12/99
983. Статут на Акционерско друштво за
производство на електрична енергија
Електрани на Македонија, во државна
сопственост, Скопје (Пречистен текст)
32/51

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА
МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
1965. Одлука за донесување на измени и дополнувања на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија ..... ..
50/21
1966. Мрежни правила за изменување и дополнување на Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија
на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје..
50/22

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ
СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
„МЕПСО“ СКОПЈЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
219. Мрежни правила за пренос на електрична енергија.....................................
12/9
256. Статут на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје....................................
13/43
2011. Пречистен текст на Статут на операторот на електропреносниот систем на
Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје ...
52/10

АKЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА
ВОЗДУХОЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА
М-НАВ АД СКОПЈЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
2332. Статут на Акционерско друштво во
државна сопственост за вршење на
дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација (Пречистен
текст).....................................................
66/43
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5704. Статут на Акционерско друштво во
државна сопственост за вршење на
дејноста давање услуги на воздухопловната навигација (Пречистен
текст) ................................................

ДОГОВОРИ ЗА
МЕЃУИНСТИТУЦИОНАЛНА
СОРАБОТКА
204/11

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ
МАКЕДОНСКА ПОШТА, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

Рег. бр.
Бр./стр.
5192. Договор за меѓуинституционална соработка од областа на внатрешната ревизија.....................................................
187/10

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА НУБ „СВЕТИ
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ

Рег. бр.
Бр./стр.
2270. Пречистен текст на Статут на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје во
државна сопственост............................
64/13
2494. Исправка..............................................
73/52
2876. Исправка..............................................
90/68

Рег. бр.
Бр./стр.
3913. Одлука за престанување на важење на
Правилникот за определување библиотечен материјал што се смета за споменик на културата и редок библиотечен
материјал и за условите и начинот на
неговото стручно обработување, заштита, чување и користење....................
138/8

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА
АГЕНЦИЈА

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.

Бр./стр.

3200. Статут на Акционерското друштво

„Македонска информативна агенција“ – Скопје, во државна сопственост
(Пречистен текст)................................

102/59

Рег.бр.
Бр./стр.
3907. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид во податоците од геолошкиот информативен
систем, како и за користење на резултатите од геолошките истражувања........
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