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Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за условите за патување на државјаните на двете земји.........................
38/176
Закон за ратификација на Договорот
меѓу Република Македонија и Република Албанија за социјално осигурување...................................................
38/193
Закон за ратификација на Протоколот 15 за измена на Конвенцијата за
заштита на човековите права и основните слободи...................................
45/2
Закон за ратификација на измените и
дополнувањата на Конвенцијата за
заедничка транзитна постапка (консолидирана верзија)...........................
45/14
Закон за ратификација на договорот
меѓу Република Македонија и Црна
Гора за правна помош во граѓански и
кривични предмети............................
55/2

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Закон за ратификација на Договорот
меѓу Република Македонија и Црна
Гора за меѓусебно извршување на
судските одлуки во кривичните предмети....................................................
55/34
Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците
на доход.................................................
63/2
Закон за ратификација на Договорот
меѓу Советот на министри на Република Албанија, Советот на министри
на Босна и Херцеговина, Владата на
Република Македонија, Владата на
Црна Гора, Владата на Република
Србија и Владата на Република Словенија во врска со формирање на балкански медицински наменски сили....
71/2
Закон за ратификација на измената
на Протоколот 4 на Спогодбата за
стабилизација и асоцијација меѓу Европските заедници и нивните земји
членки од една страна и Република
Македонија, од друга страна, изменет
со Одлука број 1/16 на Советот за
стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европската
Унија...................................................
71/20
Закон за ратификација на измените и
дополнувањата на Конвенцијата за
заедничка транзитна постапка (консолидирана верзија)...........................
145/2
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за заемно признавање на јавни документи за стекнато образование и за
стручни, академски и научни звања... 145/219
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Италијанската
Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации..
168/2
Закон за ратификација на Спогодбата мeѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка
Република Виетнам за ослободување
од визи за носителите на дипломатски или службени/официјални пасоши....................................................
168/29
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на
Босна и Херцеговина за колокација
на дипломатско- конзуларните претставништва..........................................
189/2
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23.

24.

25.

26.

Закон за ратификација на Спогодбата за соработка за прашања од областа на Европската интеграција меѓу
Владата на Република Македонија
претставена од Секретаријатот за европски прашања и Владата на Република Косово претставена од Министерството за европска интеграција.....
Закон за ратификација на Договорот
за основање на Фонд за Западен Балкан.......................................................
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ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
619. Одлука за дополнување на Одлуката
за определување коефициент за утврдување на плата на претседателот
и на членовите на Државната комисија за одлучување во втор степен во
областа на инспекцискиот надзор и
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1216. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
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47/2
1217. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
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47/2
1218. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
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47/2
1219. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Република Словачка...................................
47/2
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вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Федеративна Република Бразил....................
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2203. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Кралството Тајланд....................................
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2939. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
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4671. Указ бр. 28 од Претседателот на Република Македонија..........................
4672. Указ бр. 29 од Претседателот на Република Македонија...........................
4673. Указ бр. 30 од Претседателот на Република Македонија...........................
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4675. Указ бр. 32 од Претседателот на Република Македонија...........................
4676. Указ бр. 33 од Претседателот на Република Македонија...........................
4677. Указ бр. 34 од Претседателот на Република Македонија...........................
4713. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија и шеф на
мисијата на Република Македонија
при Европската Унија .........................
4730. Указ бр. 30 од Претседателот на Република Македонија...........................
4731. Указ бр. 31 од Претседателот на Република Македонија..........................
4892. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Романија и Република Молдавија...................
4893. Указ за отповикување од должноста
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на Република Македонија во Република Естонија......................................

210/3
210/4
210/4

211/2
213/2
213/2

222/3
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на чиновите, ознаките на родовите и
службите, ознаките на единиците како и начинот и условите за нивното
188/2
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ОДЛУКИ
Рег. бр.
Бр./стр.
219. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за составот и за именување претседател и членови на Комисијата за помилување на Претседа5/5
телот на Република Македонија ........
1186. Одлука за помилување на осудени
46/2
лица .....................................................
1299. Одлука за формирање и за определување на претседател и членови на
Одборот за одбележување на 1100 години од смртта на Св. Климент
52/10
Охридски .............................................
2062. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
72/173
постапка на.........................................
2063. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
72/173
постапка на.........................................
2064. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
72/174
постапка на.........................................
2065. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
72/174
постапка на.........................................
2066. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
72/174

2067. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2068. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2069. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на………………….......……
2070. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2071. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2072. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2073. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2074. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2075. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2076. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2077. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2078. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2079. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2080. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2081. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2082. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2083. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2084. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2085. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2086. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
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2087. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2088. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2089. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2090. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2091. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2092. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2093. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2094. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2095. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2096. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2097. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2098. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2099. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2100. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2101. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2102. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на
постапка на.........................................
2479. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-510/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за..........
2480. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-511/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2481. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-512/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
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2482. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-513/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2483. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-514/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2484. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-515/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2485. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-516/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2486. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-517/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2487. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-518/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2488. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-519/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2489. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-520/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2490. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-521/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2491. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-522/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2492. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-523/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2493. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-524/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
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2494. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-525/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2495. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-526/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2496. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-527/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2497. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-528/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2498. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-529/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2499. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-530/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2500. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-531/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2501. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-532/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2502. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-533/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2503. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-534/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2504. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-535/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2505. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-536/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
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2506. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-537/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2507. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-538/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2508. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-539/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2509. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-540/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2510. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-541/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2511. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-542/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2512. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-534/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2534. Исправка...........................................
2513. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-544/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2514. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-547/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2515. Одлука се поништува Одлуката за
помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-548/1 од 12.4.2016 год. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за...........
2592. Одлука за помилување на осудени
лица .......................................................
2617. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-513/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за..................
2618. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-519/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за..................
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2619. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-520/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за..................
2620. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-521/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за.................
2621. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-525/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за..................
2622. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-532/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за..................
2623. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-533/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за.................
2624. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-534/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за.................
2625. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-535/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за.................
2626. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-536/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за.................
2627. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-538/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за..................
2628. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-540/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за.................
2629. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-543/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за.................
2630. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-545/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за.................
2631. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-546/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за.................
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2632. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-547/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за.................
2633. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-549/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за.................
2634. Одлука за поништување на Одлуката
за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка
бр.08-550/1 од 12.4.2016 г. („Службен
весник на РМ“бр.72/16) за.................
2763. Одлука за разрешување на член на
Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија ..
3213. Одлука од Претседателот на Република Македонија ..................................
3283. Одлука за помилување на осудени
лица .......................................................
3351. Одлука за помилување на осудени
лица по повод 2-ри Август 2016 година – Националниот празник на Република Македонија ...........................
3879. Одлука од Претседателот на Република Македонија ..................................
3908. Одлука за разрешување на член на
Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија ..
3909. Одлука од Претседателот на Република Македонија ..................................
4115. Одлука за именување член на Советот за безбедност на Република Македонија ................................................
4429. Одлука за помилување на осудени
лица .......................................................
4436. Одлука од Претседателот на Република Македонија ..................................
4781. Oдлука од Претседателот на Република Македонија ..................................
4894. Одлука за помилување на осудени
лица по повод Новата 2017 година....
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18. Уредба за поблиските критериуми за
директни плаќања, корисниците на
средствата, максималните износи и
начинот на директните плаќања за
2016 година ..........................................
2/7
19. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето
на одредени стоки во комбинираната
номенклатура согласно со регулати2/15
вите на Европската комисија (*) ........
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Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мрежата на здравствени установи...................................
Исправка...........................................
Уредба за дополнување на Уредбата
за висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република
Македонија и висината на посебните
трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновањето на право
на стварна службеност........................
Уредба за обезбедување од дејствија
на незаконско постапување (AVIATION SECURITY)...................................
Уредба за изменување на Уредбата
за мерките и процедурите за олеснување во цивилното воздухопловство..
Уредба за класификација на објектите за спорт од национално и локално
значење во сопственост на Република
Македонија ..........................................
Исправка............................................
Уредба за начинот на користење на
објектите за спорт од национално и
локално значење во сопственост на
Република Македонија и единиците
на локална самоуправа .......................
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните
износи и начинот на директните плаќања за 2016 година ............................
Уредба за дополнување на Уредбата
за висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република
Македонија и висината на посебните
трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновањето на право
на стварна службеност.......................
Уредба за поблиските критериуми за
определување на големината на површината на земјоделското земјиште
во државна сопственост што може да
се додели на една јавна научна и
државна образовна институција од
областа на земјоделството и на едно
училиште за средно образование основано од општината или Градот
Скопје од областа на земјоделството
Уредба за изменување на Уредбата
за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016
година.................................................
Уредба за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите
во рамките на системот за индиректно управување со Инструментот за
претпристапна помош (ИПА II)..........
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50/2

54/3
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простории дадени на трајно користење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски
железници - Скопје...............................
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1959. Одлука за продажба на деловни
простории дадени на трајно користење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски
железници - Скопје.............................
1960. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за правда...................................
1961. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници–
Скопје..................................................
1962. Одлука за давање согласност на
Правилникот за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на
Република Македонија.........................
1963. Одлука за давање согласност на
Правилникот за систематизација на
работните места во Агенцијата за
вработување на Република Македонија.....................................................
1964. Одлука за давање согласност на Одлуката за поништување на постапката 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.................
1965. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работа за 2015 година на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево......................................
1966. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното
претпријатие за водоснабдување
„Студенчица“ Кичево за финансиската 2015 година....................................
1967. Одлука за давање согласност на
Програмата за изменување и дополнување на Годишната инвестициона
програма за 2016 година на ЈП ,,Македонски шуми“ – п.о. – Скопје.........
1968. Одлука за поништување на постапката за доделување на Договор за
воспоставување на Јавно приватно
партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на
електрична енергија и топлинска
енергија за греење и за техничка пареа.......................................................
1969. Одлука за запишување на правото на
сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности...................
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1970. Одлука за запишување на правото на
сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности...................
1971. Одлука за запишување на правото на
сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности...................
1972. Одлука за запишување на правото на
сопственост на недвижни ствари во
корист на Република Македонија во
Катастарот на недвижности.................
1973. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за преобразба на Јавното
претпријатие за стопанисување со
објекти за спорт во сопственост на
Република Македонија во Друштво
со ограничена одговорност................
1974. Одлука за преобразба на Јавното
претпријатие за стопанисување со
објектите за спорт во сопственост на
Република Македонија во Друштво
со ограничена одговорност................
1975. Одлука за продажба на движна ствар
- меркантилна пченица.......................
1976. Одлука за давање на согласност на
Јавен оглас за давање во закуп на
земјоделско земјиште во државна
сопственост за површини до 3 хектари......................................................
1977. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
Националната установа Музеј на Македонија..............................................
1978. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Агенцијата за
млади и спорт.....................................
1979. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги.................................................
1980. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на
Агенцијата за храна и ветеринарство
за 2015 година...................................
1981. Одлука за определување на паричен
надоместок на претседателот и на
членовите на Управниот одбор на
Агенцијата за филм на Република
Македонија...........................................
1982. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени
предмети со правосилни одлуки на
Црвен крст на Република Македонија
1983. Одлука за утврдување на дополнителна помош за исплата на загуби
предизвикани од природни непогоди
и неповолни климатски настани........
1984. Одлука за допoлнување на Одлуката
за определување на објектите и зоните од значење за одбраната................
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1985. Одлука за распределба на средства
од Буџетот на Република Македонија
за 2016 година наменети за финансирање на програмските активности на
здруженија и фондации со цел промовирање на меѓуетничките односи и
спроведување на Рамковниот договор за 2016 година..............................
1986. Одлука за распределба на средствата
од Буџетот на Република Македонија
за 2016 година наменети за финансирање на програмските активности на
здруженија и фондации.......................
1987. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
1988. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година......
1989. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
1990. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година....
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1991. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година......
1992. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година......
1993. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
1994. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
1995. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
1996. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
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1997. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
1998. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
1999. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година......
2000. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
2001. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
2002. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
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2003. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
2004. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година......
2005. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година......
2006. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година......
2007. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
2008. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
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2009. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.......
2010. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички
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136/3
3850. Правилник за начинот на одржување и проверка на физичката способност за служба во Армијата на Република Македонија на активниот воен
персонал ...............................................
170/3

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
898. 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 .........................
31/86
1220. Правилник за знаците што на учесниците во сообраќајот на патиштата
им ги даваат униформираните полициски службеници на Министерството за внатрешни работи....................
47/2
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1221. Правилник за начинот на организација на обезбедувањетo на пробното
возење и висината на трошоците поврзани со обезбедување на пробни возења од страна на полициските службеници на Министерството за внатрешни работи.....................................
1913. Правилник за начинот на организација на обезбедувањето на вонредниот превоз и висината на трошоците
поврзани со обезбедување на вонреден превоз од страна на полициските
службеници на Министерството за
внатрешни работи...............................
1914. Правилник за содржината и начинот
на водењетo на евиденцијата за сторителите на прекршок и за изречените глоби за сторениот прекршок од
страна на прекршочните комисии во
Министерството за внатрешни работи.........................................................
1915. Правилник за начинот на организација на обезбедувањето на спортски
и други приредби на пат и висината
на трошоците поврзани со организирање на спортски и други приредби
на пат од страна на полициските
службеници на министерството за
внатрешни работи..............................
1979. Правилник за поблиските критериуми во однос на стручен кадар, просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема,
начинот на водење на евиденции за
издавање на меѓународни возачки
дозволи и одобренија за управување
на туѓо моторно возило во странство
од страна на овластените правни
лица........................................................
1980. Правилник за надоместокот на комисијата за разгледување на приговорот........................................................
1981. Правилник за просторните услови и
материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за вршење на работи на предавач и возачинструктор во автошкола, контролор,
испитувач по наставна програма од
сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна
програма од управување со возило
(практичен дел) во испитен центар....
1982. Правилник за димензиите, содржината и начинот на поставување на посебните таблици за означување на возилото со кое се врши оспособување
на кандидати за возачи........................

47/9

65/11

65/14

65/17

69/2

69/3

69/3

69/4
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2221. Правилник за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со
туѓо моторно возило во странство,
како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка
дозвола и одобрението за управување
со туѓо моторно возило во странство
2222. Правилник за формата и содржината на образецот на поканата за сообраќајна поука .......................................
2278. Правилник за определување на населени места во кои ќе се спроведуваат возачки испити...........................
2329. Правилник за формата и содржината на образецот на лиценцата за автошкола..............................................
2348. Правилник за пробните тестови и
тестови за полагање на теоретскиот
дел од возачкиот испит.....................
2468. Правилник за формата и содржината на Образецот на налепницата за
превенција во сообраќајот и начинот
на нејзино издавање............................
2477. Правилник за форма и содржина на
образецот, како и начинот на водење
на евиденција на физички лица против кои е поднесено барање за поведување на прекршочна постапка и
евиденција на физички лица на кои
им е изречена опомена......................
2523. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола
и одобрение за управување со туѓо
моторно возило во странство, како и
формата и содржината на образецот
на меѓународната возачка дозвола и
одобрението за управување со туѓо
моторно возило во странство .............
2654. Правилник за висината на надоместокот за полагање на стручен испит..
3222. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на спроведување на селекција и избор
на кандидат за полицаец и начинот на
работа на Комисијата за избор на кандидат за полицаец..............................
3240. Решение за определување привремен
граничен премин................................
3281. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на однесување и
меѓусебните односи на полициските
службеници .........................................
3297. Правилник за минимална цена за
оспособување на кандидати за возачи
во автошкола .......................................

80/4

80/14

85/5

87/4

89/3

100/3

101/2

103/3
108/26

130/2
131/5

133/7

134/13

3338. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата
и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата, како и начинот и постапката на
нивно издавање ....................................
3353. Правилник за начинот на спроведување на возачките испити и поблиските критериуми во однос на просторните услови и материјално- техничката и информатичката опрема на
испитните центри и водењето на евиденциите во врска со спроведените
возачки испити, како и начинот на
издавање и одземање на лиценца за
испитен центар, формата и содржината на образецот на лиценцата за испитен центар.........................................
3434. Правилник за поблиските услови во
однос на просторот, опремата, кадрите, формата, содржината и начинот
на водење на евиденција за издадени
потврди за пробно возење и пробни
таблици од страна на правните лица
овластени за вршење на технички
преглед на возила и на правните лица
кои пуштаат возила на пазар, доколку издаваат потврди за пробно возење и пробни таблици.........................
3477. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за странците.
3504. Решение за висината на трошоците
за полагање на возачкиот испит..... ....
3601. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и на образецот на дозволата за возачинструктор, начинот на нејзино издавање и заменување и начинот на водење на евиденцијата за издадени
дозволи за возач-инструктор во министерството за внатрешни работи ....
3602. Правилник за формата и содржината на патниот налог за користење на
возило со пробни преносливи метални таблици и формата и содржината
на регистарот за издадени потврди за
пробно возење и пробни таблици.......
3824. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата и
содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата и начинот и постапката на нивно
издавање.............................................
3825. Правилник за изменување на Правилникот за висината на трошоците
во постапката за издавање на регистарски таблици...................................

137/2

139/3

142/34
146/9
150/2

159/49

159/54

168/26

168/26
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3834. Правилник за носењето, времето на
траење и распределбата на униформата и ознаките на униформата на
полицијата ...........................................
3874. Правилник за составот, квалитетот
и кројот на униформата и ознаките
на униформата на Полицијата............
4023. Правилник за форма и содржина на
образецот на барањето и на образецот на лиценца за предавач по наставна програма сообраќајни правила
и прописи и возач-инструктор во автошкола..............................................
4024. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на регистрирање на возилата на полицијата во Министерството за внатрешни работи,
како и за формата и содржината на
регистарските таблици........................
4187. Правилник за правилата и постапките на оперативното летање за полициските воздухоплови ........................
4589. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола
и одобрение за управување со туѓо
моторно возило во странство, како и
формата и содржината на образецот
на меѓународната возачка дозвола и
одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство .................
4721. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на детективска дејност.....................................................
4722. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на возачка дозвола..........................................
4723. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за промена на личното
име.......................................................
4724. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на патна
исправа...............................................

169/4
171/2

180/2

180/8
189/16

206/4

212/2

212/2

212/3

212/3
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4725. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за пријавување и одјавување на живеалиште и пријавување на промена на адреса на стан........
4726. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на лична
карта....................................................
4735. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за работите
и дејностите што се во судир со полициските работи.................................
4736. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на образецот на барањето и на образецот на дозволата за возач-инструктор, начинот на нејзино издавање и
заменување и начинот на водење на
евиденцијата за издадени дозволи за
возач-инстрултор во Министерството
за внатрешни работи............................
4769. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето за донесување на решение заради
неиздавање на дозвола, односно недонесување на решение за одбивање
на барањето за издавање на дозвола
за приватно обезбедување...................

212/3

212/4

213/2

213/3

215/3

МИНИСТЕРСТВО
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
1480. Објава од Министерството за надво57/2
решни работи .......................................
1481. Објава од Министерството за надво57/2
решни работи .......................................
1482. Објава од Минстерството за надво57/2
решни работи .......................................
1483. Објава од Министерството за надво57/2
решни работи .......................................
1815. Објава од Министерството за надво63/5
решни работи......................................
2398. Објава од Министерството за надво94/5
решни работи.....................................
2753. Објава од Министерството за надво112/8
решни работи .......................................
2754. Објава од Министерството за надво112/8
решни работи .......................................
3339. Објава од Министерството за надворешни работи ....................................... 137/35
3976. Објава од Министерството за надворешни работи.....................................
176/42
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4161. Објава од Министерството за надворешни работи..................................
4414. Објава од Министерство за надворешни работи.......................................
4563. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
4564. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
4695. Правилник за постапката за издавање на извод од матична книга на родени, извод од матична книга на умрени и извод од матична книга на
венчани и начинот на водењето на
евиденција за издадените изводи од
матичните книги од страна на дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во
странство............................................
4852. Објава од Министерството за надворешни работи.....................................

188/63
195/2
205/9
205/9

210/19
220/4

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА
Рег. бр.
Бр./стр.
351. Решение за престанување на службата на нотарот........................................
9/22
352. Решение за престанување на службата на нотарот........................................
9/22
353. Решение за престанување на службата на нотарот........................................
9/22
514. 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 2016 година ..................
16/14
545. Правилник за формата и содржината на лиценцата за медијатор .............
18/5
546. Правилник за формата и содржината на лиценцата за обучувач на медијатори....................................................
18/7
1208. Правилник за насоки за донесување
на внатрешни акти за заштитено
внатрешно пријавување во правното
лице во приватниот сектор ................
46/9
1209. Правилник за заштитено внатрешно
пријавување во институциите во јавниот сектор ..........................................
46/10
1210. Правилник за заштитено надворешно пријавување ....................................
46/13
1281. Правилник со поблиските критериуми и начинот на субвенционирањето
и образецот за наплатената награда и
трошоци на медијаторот .....................
50/3
1719. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
Политички партии..............................
61/20

1720. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
Политички партии..............................
1816. Правилник за изменување на Правилникот за условите и начинот на
полагање на испитот за извршители и
формата и содржината на уверението
за положен испит за извршители.......
1943. Правилник за изменување на Правилникот за условите и начинот на
полагање на испитот за медијатор .....
2103. Одлука за утврдување на бројот на
припадници на судската полиција во
секој суд..............................................
2399. Правилник за начинот на пресметување на месечниот паричен надоместок и признавањето на патните трошоци на членовите на одборот за
обезбедување, следење и оценување
на квалитетот на работите на медијацијата...................................................
2655. Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација и начинот на издавање и
одземање на легитимацијата...............
2755. Решение од Министерството за
правда ...................................................
2766. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ................................
2836. Список на поставени постојани судски преведувачи ...................................
3171. Одлука за запирање на исплата на
средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии ...........
3262. Решение за престанување на службата на нотарот ........................................
3608. Правилник за начинот на бодирање
на првиот и вториот дел од испитот
за вештаци и формата и содржината
на уверението за положен испит за
вештаци ................................................
3609. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручен испит за вештаци
4011. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ................................
4012. Решение за престанок на вршење на
службата ...............................................
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178/14
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4076. Правилник за изменување на Правилникот за бројот и распоредот на
службените седишта на нотарите во
Република Македонија .......................
4111. Правилник за изменување на Правилникот за бројот и распоредот на
службените седишта на нотарите во
Република Македонија........................
4487. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ...............................
4531. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ...............................
4532. 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................
4658. 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 2017 година..................
4716. Список на поставени постојани судски преведувачи ..................................
4891. Решение за престанување на службата на нотар ...........................................
4918. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии..............................
4991. Правилник за поблиските услови за
просторот, опремата и фирмата на
нотарската канцеларија ......................
4992. Правилник за формата и содржината на службениот печат, сувиот жиг,
жигот за восок и штембилите на нотарот, како и начинот на нивното издавање, замена, одземање и поништување ..................................................
4993. Правилник за формата и начинот на
пишување и обележување на нотарските исправи и заверки и начинот на
означувањето и поврзувањето на
страниците на нотарските исправи....
4994. Правилник за работното време на
нотарските канцеларии .......................

183/27

185/2

201/7

203/30

203/31
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222/13
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4995. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката
опрема на просториите за полагање
на квалификациониот нотарски испит, испитот за рангирање на нотар,
испитот за заменик-нотар, испитот за
помошник-нотар, испитот за нотарски стручен соработник и испитот за
проверка на знаењата на нотарите....
4996. Правилник за начинот на вршење на
надзор над законитоста на работењето на нотарот .......................................
4997. Правилник за видот, содржината,
формата, начинот на водењето на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, помошните книги,
начинот на примање и чување на нотарските исправи и предметите од
вредност и нивното издавање и преземање, начинот на чување и обнова
на нотарските списи и исправи, начинот на архивирање и организирањето
на архивирањето, како и преземање
на други формални дејствија ..............
4998. Правилник за формата на налозите,
заклучоците, записниците, барањата,
службените белешки, потврдите и
другите акти кои ги изготвува извршителот при преземањето на извршните дејствија ................................
4999. Правилник за формата, содржината
и начинот на водењето на Уписникот
за примените барања за извршување .
5000. Правилник за начинот на водење на
електронската евиденција на извршителите, замениците на извршителите
и помошниците на извршителите ......
5001. Програма за градивото и прописите
за полагање на теоретскиот дел од
квалификациониот испит и испитот
за рангирање за извршители, испитот
за заменици извршители и стручниот
испит за проверка на знаењата на извршителите ...........................................
5002. Правилник за формата и содржината на легитимацијата на извршителoт
и заменикoт на извршителoт, начинот на нејзиното издавање, одземање
и поништување ....................................
5003. Правилник за видот на опремата и
просторот потребни за вршење на извршни работи .......................................
5004. Правилник за потребниот простор и
материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на квалификациониот испит и
испитот за рангирање на извршители,
испитот за заменици извршители и
стручниот испит за проверка на знаењата на извршителите .........................
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5005. Правилник за начинот на вршење
надзор над работата на Комората на
извршители на Република Македонија и на извршителите...........................
5006. Правилник за бројот и распоредот
на службените седишта и службените
подрачја за кои се именуваат нотарите.........................................................
5007. Тарифа за награда и надоместок на
другите трошоци за работата на извршителите.........................................
5008. Нотарска тарифа..............................

226/203

226/204

226/205
226/212

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
147. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и
содржината на поканата за едукација,
начинот на спроведувањето на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација..
3/2
350. Правилник за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината
на образецот за државната евиденција................................................
9/9
389. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно
со барањето и образец за потврда на
исполнетост на условите ....................
12/3
761. Упатство за изменување на Упатството за начинот на евидентирање,
распоредување и поврат на јавните
приходи ................................................
27/68
905. Правилник за формата, содржината,
начинот на издавање и на одземање
на службената легитимација на даночните инспектори, даночните контролори и даночните извршители......
32/4
917. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог....
33/5
929. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата,
содржината и начинот на издавање
на службената легитимација на ревизорот за централна внатрешна ревизија и јавни набавки...........................
35/9
934. Правилник за карактеристиките на
софтверот за автоматска обработка
на податоците ......................................
36/2
935. Правилник за содржината на извештаите за сомневањата кои се доставуваат до Управата за финансиско разузнавање .............................................
36/3

936. Правилник за содржината на извештајот за готовинска трансакција и
поврзани готовински трансакции во
износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе ......................
937. Правилник за содржината на податоците кои нотарите, банките, осигурителните друштва кои вршат работи
на осигурување на живот и правните
и физички лица чија дејност е купопродажба на возила ги доставуваат до
Управата за финансиско разузнавање
и начинот на нивно електронско доставување ...............................................
1086. Правилник за формата и содржината на известувањето .............................
1087. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата,
како и начинот и формата на водење
на евиденција за спроведената едукација ........................................................
1100. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност
1300. Правилник за Програмата за спроведување на претходната обука за лиценциран застапник, висината на надоместоците за полагање на стручниот испит и за посетување на претходна обука за лиценциран застапник,
Програмата за полагање на стручниот испит за лиценциран застапник,
начинот на бодување на првиот и
вториот дел од испитот, формата и
содржината на уверението за положен стручен испит за лиценциран
застапник, програмата за спроведување на дополнителната обука за лиценциран застапник и висината на
надоместокот за посетување на дополнителната обука за лиценциран
застапник ..............................................
1542. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите...............
1543. Правилник за формата и содржината на барањето за одложување на извршување на решение и дозволено
одложено плаќање на обврските или
плаќање на рати.................................
1544. Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на повеќе
или на погрешно уплатениот данок,
каматата и трошоците на присилна
наплата..................................................
1545. Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на таксата
која е платена од лицето кое не било
должно да ја плати или таксата ја
платило во износ поголем од пропишаниот или за дејството кое органот
од кои и да било причини не го извршило...............................................
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1546. Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на конзуларните такси од дипломатското, односно конзуларното претставништво
1714. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките и функционалните карактеристики
на интегрираниот автоматски систем
за управување, образецот на фискалната сметка, образец на фискално
лого, документот касова сметка за
сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот за одобрување и продолжување на дозволата
на производството и продажбата на
соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски
систем на управување, начинот на
одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата
на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните
апарати и интегрираниот автоматски
систем за управување, постапката и
документацијата за нивно одобрување за производство и продажба, елементите на фискалната сметка, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на
истите, формата и содржината на барањето за добивање овластување за
вршење на контрола и проверка на
функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на
опрема и потребната документација...
1715. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одобрување на производство и
продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран
автоматски систем на управување.....
1716. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот
на одобрени и регистрирани фискални системи на опрема.........................
1717. Правилник за образецот на пријавата за заверка на парагон-блок и итна
сметководствена книга.......................
1718. Правилник за формата и содржината на барањето за продолжување на
рокот на важност на дозволата за
одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување.........

58/41

61/11

61/13

61/15

61/15

61/18
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1937. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот 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.............................
1938. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, односно фискална
апаратура и интегриран автоматски
систем за управување..........................
1939. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување на систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања....
1940. Правилник за формата и содржината на барањето за паушално плаќање
на персонален данок на доход...........
2104. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за начинот
на вклучување и работа на стручните
лица во работата на советот при одлучување за давање на согласност...
2105. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за начинот
на водење на регистарот на запишување и бришење на стручните лица....
2106. Правилник за начинот на полагање
на стручен испит за царински службеник во Царинската управа..............
2207. Правилник за формата и содржината на стандардните тендерски документации и стандардните технички
спецификации и начинот на нивно
користење од страна на договорните
органи.................................................
2208. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....
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66/14
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2349. Правилник за изменување 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................................................
2545. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на унапредување на царинските
службеници во Царинската управа.....
2720. Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данокот
на додадена вредност на даночни обврзници кои немаат седиште или
подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа ......
2721. Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данокот
на додадена вредност на непрофитни
организации како и потребната документација за исполнетоста на условите за враќање на данокот на додадена
вредност ...............................................
2722. Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данокот
на додадена вредност на странскo
дипломатскo или конзуларно претставништво и за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на шефот,
членовите на дипломатскиот персонал и конзуларните функционери на
странското дипломатското или конзуларното претставништво како и на
нивните брачни другари .....................
2723. Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данокот
на додадена вредност на меѓународни организации и за формата и содржината на барањето за враќање на
данокот на додадена вредност на членови на меѓународни организации ....
3037. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за увид
во даночни акти ...................................
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3038. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за изземање на службено лице ....................... 121/25
3039. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за враќање на повеќе или погрешно наплатен данок ............................................. 121/28
3040. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на рокот за поднесување
на даночна пријава .............................. 121/31
3041. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за враќање во поранешна состојба ................... 121/34
3042. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за изземање на стручно лице.......................... 121/37
3043. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на обврзувачка согласност ......... 121/40
3044. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на доспеаноста на плаќањето на данок кога постојат сериозни
сомневања во правилноста на даночното решение или кога доспеаноста
за даночниот обврзник би претставувала нарушување на неговото постоење поради објективни околности кои
настанале непосредно пред доставување на барањето ................................. 121/43
3045. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за одлагање на плаќање на даночен долг ....... 121/46
3046. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за промена на бројот на преостанати рати
кај одложено плаќање на даночен
долг ....................................................... 121/49
3047. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за замена на гаранцијата за обезбедување на
плаќање на даночниот долг ................ 121/52
3048. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за бришење на залог воспоставен во постапка на присилна наплата ..................... 121/55
3138. Тарифник за висината на надоместокот за учество во обуката на стручни
лица..................................................
122/29
3157. Правилник за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на
стоки/добра во или од технолошка
индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата ... 123/105
3158. Правилник за висината на надоместоците за извршени услуги на граничните премини за патен сообраќај . 123/127
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3164. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог............
3165. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог............
3354. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола за основање и работа
на давател на финансиски лизинг ......
3355. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на претходна согласност на давател на финансиски лизинг ..................................
3356. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола за основање и работа
на финансиско друштво......................
3357. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на претходна согласност на финансиско
друштво................................................
3512. Правилник за висината и начинот на
определување на реално направените
трошоци во прекршочна постапка
пред прекршочниот орган на Управата за јавни приходи..............................
3545. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за зголемување на бројот на деловни простории во кои се приредуваат игрите на
среќа во автомат клуб........................
3546. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на Лиценца за приредување на
игри на среќа во казино......................
3547. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на Лиценца за приредување на
игри на среќа во автомат клуб............
3548. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приредувач на
интернет игри на среќа.......................
3549. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приредување на
томбола од затворен тип...................
3550. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за производител на
интернет игри на среќа......................
3551. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приредување на
игри на среќа во обложувалница.......
3623. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето заради недонесување на решение, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за
донесување на решение ......................
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3624. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето заради неиздавање на дозвола,
односно недонесување на решение за
одбивање на барањето за добивање
на дозвола .............................................
3625. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и
содржината на барањето за донесување на решение за издавање на
дозвола за основање и работа на
финансиско друштво, односно за
одбивање на барањето за основање и
работа на финансиско друштво ..........
3626. Правилник за престанување на
важењето на Правилникот за формата и содржината на барањето за
донесување на решение за издавање
на дозвола за основање и работа на
давател на финансиски лизинг,
односно за одбивање на барањето за
основање и работа на давател на
финансиски лизинг ..............................
3703. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за
добивање на согласност за намалување на бројот на електронски видеолотариски терминали во деловните простории во кои се приредуваат електронските игри на среќа..
3826. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на согласност за зголемување
на бројот на електронски видеолотариски терминали во деловните простории во кои се приредуваат електронските игри на среќа....................
3827. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог......
3851. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и
содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на
данок на наследство и подарок, односно на решение за одбивање на даночната пријава за данок на наследство и подарок ......................................
3852. Правилник за престанување на важењето на правилникот за формата и
содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на
данок на промет на недвижности, односно на решение за одбивање на даночната пријава за данок на промет
на недвижности ....................................
3853. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и
содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба ........
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3854. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и
содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање акцизна дозвола, односно на решение
за одбивање на барањето за издавање
акцизна дозвола ...................................
3855. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и
содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање
одобрение за акцизно-повластено користење, односно на решение за одбивање на барањето за издавање
одобрение за акцизно-повластено користење ................................................
3856. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и
содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба .......
3857. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за начинот и
постапката на одлагање за плаќање
на даночен долг ...................................
3858. Правилник за престанување на важењето на правилникот за формата и
содржината на барањето заради неиздавање на одобрение за намалување
на пресметаниот данок, односно недонесување на акт за одбивање на барањето за даночно ослободување по
основ на воведување и користење на
фискален систем на опрема, односно
фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување .........
3859. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и
содржината на барањето заради неодлучување по барањето за враќање на
повеќе уплатениот данок ....................
3860. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и
содржината на барањето заради неодлучување по барањето за паушално
плаќање на персоналниот данок на
доход ....................................................
3861. Правилник за престанување на важењето на правилникот за формата и
содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за даночно ослободување, односно недонесување на
решение за одбивање на барањето за
даночно ослободување по основ на
воведување на опрема за регистрирање на готовински плаќања .................
3862. Правилник за престанување на важењето на правилникот за формата и
содржината на барањето заради недонесување на решение за прифаќање
на пријавата за отповикување на регистрацијата за данокот на додадена
вредност, односно недонесување на
решение за одбивање на пријавата за
отповикување на регистрацијата за
данокот на додадена вредност ...........
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3863. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и
содржината на барањето заради недонесување на решение за прифаќање
на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност, односно
недонесување на решение за одбивање на пријавата за регистрација за
данокот на додадена вредност...........
3864. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за начинот
на промена на даночниот период .......
3881. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на одобрение за престанок на
приредување на електронски игри на
среќа во деловната просторија за која
има добиено согласност ......................
3882. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на согласност за деловните
простории каде што ќе се приредуваат електронските игри на среќа ..........
3918. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за промена на деловната просторија каде
што се приредуваат електронски игри на среќа ............................................
4188. Правилник за висината и начинот на
определување на реално направените
трошоци во прекршочна постапка
пред прекршочниот орган на Царинската управа .........................................
4402. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за
добивање на овластување за утврдување на техничката исправност
на автоматите за игри на среќа ...........
4408. Правилник за изменување на Правилникот за системот на наградување
на царински службеници ....................
4565. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ......
4727. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање лиценца за работа и за формата и содржината на лиценцата за работа на
трговец поединец-сметководител,
трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење
сметководствени работи.................
4728. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во Регистарот
на сметководители и Регистарот на
овластени сметководители................
4729. Правилник за формата и содржината на барањето за стекнување на уверение за сметководител односно овластен сметководител, како и формата и содржината на уверението за
сметководител односно овластен
сметководител...................................
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4782. Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност ...............
4788. Објава од Министерството за финансии ........................................................
4808. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите................
4919. Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот
на додадена вредност........................

216/2
217/2
219/3
222/13

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЕКОНОМИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
222. Правилник за изменување на Правилникот за користење на лифтови и
5/40
транспортери ......................................
430. Програма за полагање на испит за
добивање на лиценца за изработка на
геолошка документација, изведување
14/14
и надзор на геолошки истражувања..
639. Правилник за формата и содржина22/6
та на прекршочен платен налог .........
640. Правилник за формата и содржина22/9
та на мандатниот платен налог ..........
906. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот,
32/7
видот и висината на субвенциите ......
1222. Правилник за трошоците за водење
на постапката за вонсудско спогоду47/9
вање.....................................................
1223. Правилник за висината на наградата
за работата и надоместоците на реално потребните трошоци на претседателот и членовите на спогодбениот
совет и повереникот на вонсудското
47/10
спогодување......................................
1262. Правилник за формата и содржина49/3
та на прекршочниот платен налог.....
1263. Правилник за формата и содржина49/6
та на прекршочниот платен налог....
1264. Правилник за формата и содржина49/9
та на прекршочниот платен налог .....
1265. Правилник за формата и содржина49/13
та на мандатниот платен налог.........
1266. Правилник за формата и содржина49/15
та на мандатниот платен налог.........
1267. Правилник за формата и содржина49/17
та на прекршочниот платен налог....
1268. Правилник за формата и содржина49/21
та на прекршочниот платен налог....
1269. Правилник за формата и содржина49/24
та на мандатниот платен налог........
1270. Правилник за формата и содржина49/26
та на прекршочниот платен налог....
1916. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....
65/18
2261. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.......
83/2
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2412. Правилник за формата и содржината на Извештајот од извршен надзор
во категоризиран угостителски објект
за сместување, со предлог мерки......
2469. Правилник за формата и содржината на Образецот на барањето за категоризација на угостителски објект за
сместување.........................................
2470. Правилник за формата и содржината на Извештајот за извршена категоризација на угостителскиот објект за
сместување, со предлог за определена категорија на угостителскиот објект за сместување.............................
2573. Правилник за изменување на Правилникот за условите за категоризација на автокампови ............................
2585. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена
на техничката состојба на возилата...
2599. Правилник за висината на трошоците во постапките за идентификација и
за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата............
2702. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за доделување на идентификациска ознака
(број на шасија) и формата и содржината на водење на евиденцијата
за издадени одобренија и на начинот
и постапката за обележување и поништување на идентификациските
ознаки на шасијата и/или моторот на
возилото ................................................
2839. Правилник за поблиските услови и
начинот на добивање и одземање на
овластувањето и лиценцата за изработка на геолошка документација,
изведување и надзор на геолошки истражувања, како и висината на надоместоците за издавање на овластувањето и лиценцата .................................
3049. Листи на стоки за второ полугодие
од 2016 година за кои ќе се користи
принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first
served) од Европската заедница, Република Турција, Украина, Норвешка
и Швајцарската конфедерација ..........
3340. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на овластување за вршење на оцена на сообразност на правните лица ....................
3358. Правилник за формата и содржината на барањето за утврдување на исполнетост на условите за вршење на
технички преглед и периодични испитувања на правни лица ....................
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3359. Правилник за формата и содржината на барањето за утврдување на исполнетост на условите за вршење на
технички преглед и периодични испитувања на независни правни лица..
3526. Годишен план за следење на квалитетот на екстра лесно масло за домаќинство и мазут.................................
3700. Правилник за означување на потрошувачката на енергија и другите ресурси за производите што користат
енергија(*)..........................................
3912. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на овластување за вршење на оцена на сообразност .............................................
3919. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог ..........
4033. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за единечно
одобрување на возило .........................
4415. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог ..........
4416. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
4517. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на знак
на производителот и формата, содржината како и начинот на водење на
регистарот за доделување на знак на
производител .......................................
4920. Листи на стоки за прво полугодие од
2017 година........................................
4921. Листа на стоки на царински квоти по
Договор за пристапување на Република Македонија во СТО....................

139/33
154/4

165/2

173/6
175/4
183/2
195/2
195/7

202/25
222/18
222/23

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
547. Решение за овластување на лаборатории за анализа и суперанализа на
земените примероци за контрола на
18/9
квалитетот на жита и ориз .................
548. Решение за овластување на лаборатории за анализа и суперанализа на
земените примероци на контрола на
18/9
брашно .................................................
549. Решение за овластување на лаборатории за анализа и суперанализа на
земените примероци за контрола на
18/10
квалитетот на жита и ориз ..................
762. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските критериуми
за избор на најповолен понудувач на
земјоделско земјиште во државна
сопственост кое може да се даде во
закуп и определување на големината
на површината на земјоделското зем27/80
јиште кое може да се даде во закуп...

918. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на евидентниот лист за пријавено
производство на тутун, начинот на
пријавувањето, потребната документација, како и начинот на издавање
на евидентниот лист..........................
930. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките
за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за
прифатливите трошоци по корисник
за поединечна мерка ............................
931. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските критериуми
за избор на корисници по мерките за
рурален развој ......................................
1301. Правилник за начинот на вршење на
дејноста преку соработка во вршењето на услугите од страна на земјоделската задруга за наводнување на земјоделски површини преку користење
на системи за наводнување врз основа на претходно склучен договор со
надлежен субјект за вршење на водостопанска дејност..............................
1484. Решение за овластување на лаборатории за анализа и суперанализа на
земените примероци на контрола на
брашно ..................................................
1629. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите
трошоци по корисник за поединечна
мерка..................................................
1630. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за склучување на нов договор за закуп со
непосредна спогодба и потребната
документација.....................................
2055. Правилник за составот на комисијата за унапредување и начинот на
спроведување на селекцијата за унапредување на вработените во шумска
полиција................................................
2056. Правилник за формата, содржината
и начинот на пополнување на пријавата за засновање на работен однос
во шумскатa полиција........................
2262. Правилник за начинот на спроведување на селекцијата на кандидатите
за вработување во шумската полиција.....................................................

33/14

35/10

35/12

52/24

57/2

59/32

59/32

71/30

71/31

83/6
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2279. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и
дотур во шумите со стопанска намена во државна сопственост.................
2280. Правилник за формата и содржината на барањето за регистрирање за
промет на дрво и дрвни сортименти,
формата и содржината на известувањето за секој извршен промет на
дрво и дрвни сортименти, како и
формата, содржината и начинот на
водење на регистарот на правни лица
кои вршат промет на дрво и дрвни
сортименти..........................................
2281. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на
правно лице за вршење на промет со
семе.....................................................
2282. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на
институција од областа на сточарството..................................................
2283. Правилник за форматa и содржинатa на барањето за одобрување на
институциja за добивање и пресадување на ембриони..............................
2321. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....
2322. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....
2323. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....
2324. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....
2371. Правилник за формата и содржината на барањето за признавање на организациите на одгледувачи по одделни видови на добиток...................
2381. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината
на образецот на барањето за правото
на закуп на земјоделско земјиште во
државна сопственост за потребите на
јавните научни и државнообразовни
институции од областа на земјоделството, за потребите на казненопоправните и воспитно-поправните
установи и сопствениците на долгогодишен насад, оранжерии или објекти и потребната документација..........
2382. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за одобрување на институција за производство на семе и одгледувалиште на
пчелни матици...................................
2386. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог............
2400. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на станицa за тестирање на добиток...........

85/6

85/6

85/13

85/15

85/17
86/17
86/22
86/26
86/31

90/17

92/2

92/2
93/2
94/6
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2656. Методолoгија за изменување на Методологијата за процена на вредноста
на земјишните парцели од консолидационата маса .....................................
2852. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на дозвола за производство на порибителен
материјал од рибник наменет за промет, како и формата, содржината и
начинот на водење на евиденцијата
за издадените дозволи .........................
2853. Правилник за формата и содржината и начинот на водење на регистарот
на репроцентри за производство на
репродуктивен и порибителен материјал, како и формата и содржината
на барањето за запишување во регистарот ......................................................
2854. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот
на одгледувачи на риби, формата и
содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот, како
и потребните докази за исполнување
на условите за запишување во регистарот ......................................................
2855. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на дозволата за аквакултура и дозволата за
аквакултура, како и потребните докази за исполнување на условите за издавање на дозволата ............................
3050. Правилник за поблиските услови
кои треба да ги исполнува откупувачот на тутун за упис во регистарот на
откупувачи на тутун ...........................
3435. Правилник за изменување на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство.....
3533. Правилник за формата и содржината на барањето за запишување во регистарот на откупувачи на земјоделски производи, како и потребната документација за утврдување на исполнетоста на условите за откуп на земјоделски производи.............................
3534. Правилник за изменување на Правилникот за класификација на препорачани и одобрени сорти на грозје за
производство на вино за секоја лозарска област за производство на вино....
3535. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето заради
добивање на решение за ставање на
виното во промет и формата и содржината на образецот на барањето за
престанување на важност на решението за ставање на виното во промет
пред исцрпување на количината.........
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3835. Правилник за видот на податоците
за планираните количини за откуп на
земјоделски производи за наредната
година и податоците за реализиран
откуп за претходната година и податоците за реализиран откуп на земјоделски производи од претходниот
месец и за планираниот откуп на земјоделски производи за наредниот месец, начинот на доставување и формата и содржината на образецот за
доставување .........................................
3883. Правилник за условите, формата и
содржината на барањето за запишување во регистарот на снабдувачи на
семенски и саден материјал од автохтони сорти, како и содржината и
начинот на водење на регистерот на
снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти ................
4025. Правилник за изменување на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство....
4459. Правилник за формата и содржината на извештаите за исполнување на
доспеани финансиски обврски за откупено винско грозје...........................
4485. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на водење на книгата за приговори ...................................................
4486. Правилник за формата и содржината на барањетo за упис во Регистарот
на откупувачи на тутун ......................
4761. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и
содржината на пријавата за издавање
на фитосанитарен сертификат (*) ......
4853. Правилник за формата и содржината на легитимацијата на рибочуварот,
како и начинот на нејзиното издавање и одземање....................................

169/22

172/11

180/8

197/9

201/2
201/5

214/13

220/4

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
1872. Правилник за потребниот простор,
опрема и стручен кадар за основање,
почнување со работа и давање на услуги на комплементарна и алтернативна медицина во установите за
комплементарна и алтернативна ме64/31
дицина....................................................
1944. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за висината
на средствата за реализација на активностите и надоместоците што се
плаќаат во постапките што се водат
67/2
согласно законот за хемикалии.........

2107. Упатство за практикување на медицина заснована на докази во спроведувањето на рано скенирање (скрининг) со пулсоксиметриј....................
2325. Правилник за формата, содржината,
начинот на водењето и објавувањето
на регистарот на здравствени установи.....................................................
2330. Правилник за образецот на рецептот, како и начинот за препишување
на лековите кои содржат супстанции
и растенија класифицирани во листите II и III..............................................
2331. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за
клиничките испитувања на лековите
и содржината на документацијата......
2332. Листи за изменување и дополнување
на листите за класификација на супстанции и растенија во листите од
меѓународните конвенции за опојни
дроги и психотропни супстанции во
категорија на опојни дроги и психотропни супстанции..............................
2372. Правилник за образецот на барањето, потребнaта документација и
поблиските критериуми по однос на
просторот, опремата и кадарот за добивање на дозвола за производство
на екстракти од коноп..........................
2413. Правилник за формата и содржината на специјализантскиот дневник за
дневните визити и начинот на неговото пополнување ................................
2414. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката
опрема на просториите за полагање
на колоквиумите, интермедијалниот
и специјалистичкиот испит .................
2463. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржинатa на податоците што се водат во
електронската листа нa закажани
прегледи и интервенции за користење на здравствените услуги и начинот на нејзиното водење....................
2464. Правилник за содржината и формата на Годишниот извештај за изречените мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на
здравствените работници односно
здравствените соработници................
2478. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за начинот
на пропишување и издавање на лекови на рецепт..........................................
2517. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.........
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87/8

87/8
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96/7
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101/4
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2518. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....
2524. Методологија за изразување на критериумите за доделување на Лиценца
за вршење на здравствена дејност во
мрежата на здравствени установи во
бодови ..................................................
2574. Упатство за медицинското згрижување при дијагностика и лекување на
СДУТ (симптоми на долен уринарен
тракт) ....................................................
2756. Правилник за начинот на запишување во Регистарот на здравствените
работници ............................................
2840. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за начинот
на известување на несаканите ефекти
за време на користењето на медицинското помагало, видовите на реакциите штo ги предизвикуваат, постапувањето на здравствените работници и
добавувачите, како и начинот на организирање на системот за следење
на несаканите ефекти и реакциите од
медицинските помагала.....................
3216. Правилник за начинот и мерките на
управување со водите за капење, техничките критериуми и целите на квалитетот на водата за капење, како и
начинот и постапката за информирање на јавноста за резултатите од мониторингот на водата за капење ()...
3704. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот
број извршители по внатрешни организациони единици во здравствените
установи..............................................
4518. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за податоците што се содржат на надворешното и
контактното пакување на лековите,
како и случаите кога може да се користи налепница ..................................
4854. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за содржината на барањето, документацијата и
поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање одобрение за производство на лекови.....................................................
4855. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот, документацијата за
запишување во Регистарот на правни
лица за промет на големо со медицински помагала............................

102/43

103/3

105/20

112/9

116/3

129/6

166/4

202/29

220/6

220/6
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Рег. бр.
Бр./стр.
919. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за програмата за подготовување и полагање испит за директори, начинот на спроведување на испитот, како и формата и
содржината на уверението за положен испит за директор на јавно средно училиште.......................................
33/14
1547. Правилник за организација, обука и
начин на работа на училишните сообраќајни единици.................................
58/43
1631. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за прием на учениците во
јавните ученички домови....................
59/35
1917. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на формирање и
работење на училишната комисија,
тајноста на материјалот за екстерно
проверување, начинот на проверување на тестовите од училишната комисија, како и формата и содржината
на извештајот од екстерното проверување на учениците во средните
училишта............................................
65/24
2170. Календар за изменување на Календарот за организација на учебната
2015/2016 година во јавните средни
училишта.............................................
77/8
2185. Календар за изменување на Календарот за организација на учебната
2015/2016 година во јавните средни
училишта............................................
78/2
2373. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.......
90/24
2575. Правилник за изменување на Правилникот за формата и начинот на
водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната книга на запишани студенти
и главната книга на дипломирани
студенти................................................ 105/39
3223. Правилник за висината на надоместокот на трошоците во постапкатa за
нострификација врз основа на
направените реални трошоци .............
130/3
3224. Правилник за висината на надоместокот на трошоците во постапкатa за
нострификација врз основа на
направените реални трошоци .............
130/3
3225. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на прием на студентите во државните
студентски домови ..............................
130/3
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3450. Правилник за образецот на пријавата за учество на јавен оглас за избор
и акредитација на програми за обуки
и понудувачи на услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот кадар во основните и средните училишта во Република Македонија..................................................
3527. Календар за организација на учебната 2016/2017 година во основните
училишта............................................
3528. Календар за организација на учебната 2016/2017 година во јавните средни училишта......................................
3603. Правилник за изменување на правилникот за начинот на полагање и
оценување на резултатите на учениците на испитите во државна матура
во гимназиското, стручното и средното уметничко образование .............
3627. Правилник за образецот на барањето за сместување во студентски дом
и образецот на барањето за добивање
стипендија............................................
3836. Правилник за обрасците на барањата за доделување на средства за стипендии за академски студии од втор
и трет циклус на студии, последипломски студии, еднократни средства
за изработка на магистерски и докторски трудови, творечки дејности,
организација на научни собири, учество на домашни научни истражувачи
на меѓународни научни собири и објавен научно-истражувачки труд.......
3884. Правилник за образец на барањето
за нострификација и признавање на
свидетелство за основно образование
стекнато во странство и потребната
документација .....................................
3885. Правилник за образец на барањето
за нострификација и признавање на
свидетелство и диплома за средно
образование стекнати во странство и
потребната документација .................
3977. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
начинот на водењето (во материјална
и електронска форма) и содржина на
матичната книга на запишани студенти и главната книга на дипломирани студенти.......................................
4077. Правилник за образецот на барањето и потребната документација за издавање на акредитација на здруженија на наставници за организирање на
натпревари на учениците во основните, односно средните училишта.....
4189. Правилник за образецот на барањето за сместување во ученички дом и
образецот на барањето за доделување
стипендија, со потребната документација..................................................

144/9
154/7
154/8

159/57

161/6

169/38

172/13

172/16

176/42

183/27

189/38

4409. Правилник за образецот на барањето за доделување стипендија за ученици во спортска академија ................
4652. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на водењето, формата и содржината
на педагошката евиденција и документација во средните училишта.......
4696. Правилник за начинот на верификација на установите и институциите
за образование на возрасните............
4697. Правилник за образецот на барањето со потребната документација за
верификација за посебни програми за
образование на возрасните и за образецот на барањето за верификација
на установите и институциите за образование на возрасните со потребната документација...............................
4856. Правилник за дополнување на Правилникот за образецот на барањето за
сместување во студентски дом и образецот на барањето за добивање
стипендија...........................................
4857. Правилник за видот на студентските
стипендии и начинот на доделување
на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство.......
4975. Правилник за формата и содржината на педагошката документација и
евиденција во основното училиште,
како и начинот на нивното водење.....

194/3

207/59

210/20

210/21

220/6

220/11

224/3

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Рег. бр.
Бр./стр.
299. Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните
здруженија и нивната асоцијација, на
здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на
Република Македонија од приходите
од игри на среќа и од забавни игри во
2016 година .........................................
7/63
324. Објава за стапката на трошоците на
живот за месец декември 2015 година.....................................................
7/87
395. Правилник за изменување на Правилникот за организацијата, составот
и начинот на работа на Комисијата за
ревизија на наод, оцена и мислење за
утврдување на инвалидност, односно
неспособност за работа.....................
13/3
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396. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на утврдување
на состојбата на приходите, имотот
и имотните права и потребната документација за остварување на правото
на постојана парична помош, составот и начинот на работата на стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните
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...................
397. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на утврдување
на состојбата на приходите, имотот
и имотните права на домаќинството,
определувањето на носителот на правото и потребната документација за
остварување и користење на правото
на социјална парична помош............
550. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
671. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
672. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
839. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Специјален завод Демир Капија ...........................................
840. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јануари
2016 година ..........................................
923. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....
1254. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог......
1295. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец февруари
2016 година........................................
2231. Објава за висината на минималната
плата во бруто износ за 2016 година..
2232. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец март 2016
година...................................................
2333. Правилник за формата и содржината на Уверението за положен стручен
испит за стручно лице за безбедност
при работа...........................................
2387. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за дополнување
на Статутот на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Прилеп....
2475. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец април 2016
година..................................................
2770. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец мај 2016
година...................................................

13/3

13/4
18/10
23/74
23/79

30/96

30/96
34/2
48/26

51/12
80/20

80/20

87/9

93/5

100/23

113/7
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2856. Правилник за начинoт на издавање
на мислење за исполнетост на условите за издавање на дозвола за привремен престој на странец заради работа ....................................................... 117/20
3172. Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на издавање, употреба, одземање и евиденција на издадените и одземените службени легитимации на инспекторите за социјал125/5
ната заштита и заштита на децата ......
3332. Правилник за начинот на спроведување на полугодишното интервју и
оценувањето на давателите на јавни
услуги во јавните установи за социјална заштита, како и образецот на
извештајот за полугодишното интервју и образецот за оценување ............. 135/15
3360. Правилник за образецот на барањето и потребната документација за остварување право на старосна пензија,
семејна пензија, инвалидска пензија
и паричен надоместок за телесно оштетување ............................................... 139/35
3400. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец јуни 2016
година ................................................... 141/111
3530. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јули 2016
154/11
година..................................................
3555. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за дополнување
на Статутот на ЈУ Завод за социјални
157/3
дејности Скопје..................................
3582. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата,
содржината и начинот на водење на
Централниот регистар на установи за
деца, Регистарот на јавните установи
за деца основани од општината и општината во Градот Скопје, регистарoт на агенции за давање услуги за
чување и нега на деца од предучилишна возраст и Регистарот на физички лица кои самостојно вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како профе158/11
сионална дејност.................................
3604. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата,
содржината и начинот на водење на
педагошката документација и евиденција во детска градинка и центар
за ран детски развој ............................. 159/57
3828. Правилник за начинот на спроведување на годишното интервју и оценувањето како и формата и содржината
на извештајот за годишното интервју
и на образецот за оценување на давателите на јавни услуги во јавните ус168/34
танови за деца.....................................
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3865. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца ...............
3886. Правилник за оцена на видот и степенот на попреченост на лицата во
менталниот или телесниот развој ......
4110. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец август 2016
година.................................................
4466. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за измени на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар
за социјална работа - Охрид ...............
4579. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец септември
2016 година ..........................................
4580. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец октомври
2016 година ..........................................
4795. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец ноември
2016 година ..........................................

170/24
172/19
184/11

198/7
205/24
205/24
217/24

МИНИСТЕРСТВО
ЗА КУЛТУРА
Рег. бр.
Бр./стр.
924. Правилник за формата и содржина34/10
та на прекршочниот платен налог......
932. Правилник за начинот на вршење на
35/13
ревизија на музејските предмети .......
1427. Правилник за формата и содржина54/25
та на прекршочниот платен налог....
1428. Правилник за формата и содржина54/34
та на прекршочниот платен налог....
1429. Правилник за формата и содржина54/39
та на прекршочниот платен налог....
1430. Правилник за формата и содржина54/46
та на прекршочниот платен налог....
1431. Правилник за формата и содржина54/54
та на прекршочниот платен налог....
1432. Правилник за формата и содржина54/61
та на прекршочниот платен налог....
1433. Правилник за формата и содржина54/66
та на прекршочниот платен налог....
1477. Програма за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и
адаптација на постојните објекти што
ги користат националните установи
од областа на културата за 2016 го56/5
дина....................................................
2171. Правилник за Програмата за полагање на испитот за добивање конзерва77/9
торска лиценца....................................
2209. Решение за давање дозвола за колек79/85
тивно управување...............................
2223. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и
содржината на поканата за едукација,
начинот на спроведување на едукацијата и за начинот на водење еви80/16
денција за спроведената едукација....

2224. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата
и содржината на образецот на барање
за почеток со работа на библиотека и
за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните
услови за почеток со работа на библиотеката ..............................................
2225. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за елементите што треба да бидат содржани во
програмите и проектите од национален интерес во културата ....................
2226. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата
и содржината на Образецот на барање за почеток со работа на кинотека
и за формата и содржината на Образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните
услови за почеток со работа на кинотеката ....................................................
2227. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за критериумите за финансирање на програмите
односно проектите по одделни дејности во културата ..............................
2228. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и
содржината на образецот на барање
за донесување на решение за исполнување на посебните услови за работа во вршењето одделна дејност од
областа на културата и за формата и
содржината на образецот на барање
до министерот за култура за исполнување на посебните услови за работа .......................................................
2229. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата
и содржината на образецот на барање
за почеток со работа на музеј и за
формата и содржината на образецот
на барање за донесување на решение
за исполнување на посебните услови
за почеток со работа на музејот ..........
2334. Правилник за соодветноста на видот
на образованието и описот на стручните звања во областа на споменичката дејност и непосредната заштита
во дејностите за заштита на движното културно наследство, програмата
за полагање на стручниот испит, формата и содржината на обрасците на
барањата за избор и реизбор во
стручни звања, начинот на полагање
на стручниот испит, начинот на
вршење избор, односно реизбор во
стручни звања и начинот на утврдување на бодовите за избор и реизбор
во стручни звања..................................

80/16

80/16

80/16

80/17

80/17

80/17

87/11
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2374. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за археолошки истражувања................................................
2375. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање одобрение за употреба на опрема за детекција.....................................
2376. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање претходно заштитно-конзерваторско одобрение..............................
2377. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање конзерваторско одобрение.........
2471. Правилник за формата и содржината на Образецот на службената легитимација на инспекторот за културно
наследство, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот на инспекциската служба во
Управата за заштита на културното
наследство..........................................
2472. Правилник за формата и содржината на конзерваторската лиценца........
2657. Правилник за соодветноста на видот
на образованието и описот на стручните звања во областа на библиотечната дејност, програмата за полагање
на стручниот испит, формата и содржината на обрасците на барањата за
избор и реизбор во стручни звања,
начинот на полагање на стручниот
испит, начинот на вршење избор, односно реизбор во стручни звања и начинот на утврдување на бодовите за
избор, односно реизбор во стручните
звања ....................................................
2658. Правилник за соодветноста на видот
на образованието и описот на стручните звања во дејноста за заштита на
аудиовизуелните добра, Програмата
за полагање на стручниот испит, формата и содржината на обрасците на
барањата за избор и реизбор во
стручни звања, начинот на полагање
на стручниот испит, начинот на
вршење избор, односно реизбор во
стручни звања и начинот на утврдување на бодовите за избор, односно
реизбор во стручните звања ...............
2703. Правилник за формата и содржината на образецот на конзерваторското
мислење и за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање на конзерваторското мислење ......

90/33

90/35

90/37

90/39

100/14
100/17
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2841. Правилник за соодветноста на видот
на образованието и описот на стручните звања во областа на музејската
дејност, Програмата за полагање на
стручниот испит, формата и содржината на обрасците на барањата за избор и реизбор во стручни звања, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на вршење избор, односно реизбор во стручни звања и начинот на утврдување на бодовите за
избор, односно реизбор во стручните
звања .....................................................
3226. Правилник за содржината, видот и
форматот на материјалите кои се доставуваат до Кинотеката на Македонија како задолжителен примерок .....
3263. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на заштитно - конзерваторски
услови ...................................................
4533. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на прекршочниот платен налог ..........
4659. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на образецот на службената легитимација на инспекторот за културно
наследство, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот на инспекциската служба во
Управата за заштита на културното
наследство..........................................

116/3

130/4

132/20

203/41

208/2

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

108/31

108/42

109/44

Рег. бр.
Бр./стр.
300. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог ...........
7/70
301. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ......
7/73
302. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог ...........
7/78
431. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на
градежниот инспектор, начинот на
нејзиното издавање и одземање и из14/14
гледот на знакот ...................................
551. Правилник за формата и содржина18/15
та на прекршочниот платен налог ......
552. Правилник за формата и содржина18/20
та на прекршочниот платен налог ......
764. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето, потребната документација и образецот на Решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е пот28/12
ребно одобрение за градење ...............
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784. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на постапување
на администраторот во информацискиот систем е-одобрение за градење..
907. Правилник за дополнување на Правилникот на стандарди и нормативи
за проектирање ....................................
933. Правилник за дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи
за урбанистичко планирање ...............
1302. Правилник за дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација. .................
1303. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината, означувањето, начинот на заверката на проектите од страна на одговорните лица, како и начинот на
користење на електронските записи...
1485. Правилник за формата и содржината на евидентниот лист за превоз на
патници, податоците кои ги содржи,
начинот на негово чување и водење ..
2057. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....
2253. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на барањето, потребната
документација и образецот на Решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за
кои не е потребно одобрение за градење ......................................................
2415. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на
стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на
одобрението .........................................
2420. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на
патници по внатрешните пловни патишта во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и
потребната документација, како и
формата и содржината на образецот
на одобрението...................................
2421. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на
пливачки објект и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението за
поставување на пливачки објект.........

2422. Правилник за формата и содржина-

29/11

32/8
2465.

35/15
2586.
52/24

2600.
52/24

57/3
71/34

2601.

2602.

82/3

2603.

96/7

2767.

97/2

2786.

2857.

97/8

та на барањето за добивање на одобрение за локација за поставување на
објект на водна површина и формата
и содржината на одобрението за локација за поставување на објект на
водна површина...................................
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко планирање....................................................
Правилник за формата и содржината на барањето за прв упис на чамец
во регистарот на чамци и формата и
содржината на барањето за упис на
податоци за настанати промени на
чамецот во регистарот на чамци ........
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за организирање
на одржување на спортски и други
приредби на внатрешните води и
потребната документација, како и
формата и содржината на образецот
на одобрението.....................................
Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот
на бродови ...........................................
Правилник за формата и содржината на барањата за издавање и обновување на лиценците и овластувањата
за изработување на урбанистички
планови, формата и содржината на
барањата за издавање и обновување
на лиценците и овластувањата за ревизија на урбанистички планови и
потребната документација.................
Правилник за начинот за издавање,
обновување и одземање на лиценците и овластувањата, формата и содржината на образецот на лиценците и
овластувањата, висината на надоместокот за издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на
регистрите...........................................
Програма за полагање на стручен
испит за проценувач од областа на
недвижен имот .....................................
Правилник за дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи
за проектирање.....................................
Правилник за сообраќајно-техничките критериуми кои треба да ги исполнуваат техничките средства за забавување на сообраќајот на патиштата ........................................................
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2858. Правилник за изменување 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 техничкоексполатациони услови ......................
3298. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко планирање ......................................................
3436. Правилник за изменување на Правилникот за начинот за издавање, обновување и одземање на лиценците и
овластувањата, формата и содржината на образецот на лиценците и овластувањата, висината на надоместокот за издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на
регистрите..........................................
3914. План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2017 година..................................................
4001. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на прекршочниот платен налог........
4013. Правилник за начинот 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............
4078. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината
на образецот на одобрението за
вршење на превоз на опасни материи
во патниот сообраќај...........................
4079. Правилник за формата и содржината на проектот за дислокација на
енергетски објект и на решението за
одобрување на проектот за дислокација на енергетски објект ..................
4403. Правилник за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во
зависност од степенот на уреденост...
4404. Правилник за начинот на поднесување на барањата за отуѓување, давање под долготраен и краткотраен закуп, давање на право на трајно користење, пренесување на право на
сопственост и засновање на право на
стварна службеност на градежното
земјиште сопственост на Република
Македонија, како и начинот за поднесување на пријави за учество на
јавно наддавање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија............................
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142/35
174/4
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178/15

183/31

183/34

193/4
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4410. Правилник за формата и содржината на записникот за спроведено јавно
наддавање и известувањето за избор
на најповолен понудувач ....................
4411. Правилник за формата, содржината,
како и начинот на водење на регистарот на отуѓено и дадено под долготраен закуп и краткотраен закуп на
градежно земјиште сопственост на
Република Македонија ........................
4412. Правилник за формата и содржината на овластувањето за управување
со градежно земјиште сопственост на
Република Македонија, како и начинот на водењето на евиденцијата на
издадени овластувања .........................
4413. Правилник за формата и содржината на барањето за стекнување на правото на сопственост на градежно земјиште кое се користи врз основа на
договор за купопродажба склучен со
поранешен сопственик пред повеќе
од 20 години од денот на склучувањето на договорот ...............................
4417. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално - техничката и информатичката
опрема на просториите за полагање
на стручниот испит за стекнување на
овластување за спроведување на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија...........
4418. Правилник за начинот на бодирање
на првиот и вториот дел од испитoт
за стекнување на овластување за
спроведување на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија ...........................................
4717. Правилник за начинот, постапката и
програмата за полагање на испитот
за добивање на сертификат за професионална компетентност на возач за
учество во меѓународен превоз на
патници и стоки, формата и содржината на уверението за положен испит
и на сертификатот..............................
4718. Правилник за формата и содржината на барањето и начинот на издавање на мемориски картички .................
4762. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ......
4763. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ......
4770. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на надзор на стручното оспособување на
персоналот во воздухопловството и
другиот стручен персонал, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на
инспектор .............................................

194/5

194/8

194/9

194/11

195/11

195/11

211/9
211/13
214/22
214/29
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4771. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на надзор на заштитата на патничките права во воздушен сообраќај, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на
инспектор .............................................
4772. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот,
правилата и посебните услови за
вршење на надзор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски услуги и посебните услови кои треба да ги исполнува инспекторот .....................................................
148. Исправка на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот
платен налог (објавен во „Службен
весник на Република Македонија“ бр.
201/15 од 16 ноември 2015 година)...

215/5

215/7

3/2

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
899. Правилник за изменување на Правилникот за постапката за добивање
А-интегрирана еколошка дозвола......
31/88
1101. Правилник за висината на надоместокот врз основа на реално направени трошоци за полагање на првиот и
вториот дел од стручниот испит за
оцена на влијание на проект врз животната средина и за полагање на
првиот и вториот дел од стручниот
испит за оцена на плански документи
врз животната средина........................
42/12
1102. Правилник за просторните услови
на материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за
полагање на испитот за управител со
отпад.....................................................
42/12
1103. Правилник за просторните услови
на материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за
полагање на испитот за експерт за
оцена на влијание на проекти врз животната средина и испитот за експерт
за стратегиска оцена на животната
средина .................................................
42/13
1104. Правилник за висината на надоместокот врз основа на реално направени трошоци за полагање на првиот и
вториот дел од стручниот испит за
управител со отпад..............................
42/13
1105. Правилник за начинот на бодирање
на првиот и вториот дел од испитот
за управител со отпад како и формата
и содржината на уверението ..............
42/14

1106. Правилник за начинот на бодирање
на првиот и вториот дел од испитот
за експерт за оцена на влијание на
проекти врз животната средина и испитот за експерт за стратегиска оцена
на животната средина како и формата и содржината на уверението ..........
1107. Правилник за изменување на Правилникот за постапката за добивање
на Б-интегрирана еколошка дозвола ..
1108. Програма за полагање на стручен
испит за стекнување на звање експерт за оцена на влијание на проекти врз животната средина ..................
1109. Програма за полагање на стручен
испит за стекнување на звање експерт за стратегиска оцена на животната средина .........................................
1110. Програма за полагање на стручен
испит за управител со отпад ...............
1224. Правилник за начинот на сигнализација и маркација, формата и содржината на сигнализација и маркација на
планинските патеки...........................
1918. Решение за прогласување на Платанови стебла (Platanus orientalis) - Мородвис за природна реткост................
1919. Правилник за формата и содржината, како и начинот на водење на
Регистарот на планински патеки.........
1920. Правилник за формата и содржината на елаборатот за воспоставување
на планинска патека...........................
2058. Правилник за мерките и активностите за заштита на спелеолошкитe
објекти ..................................................
2604. Правилник за извоз, увоз и транзит
на отпад(*)............................................
3367. Правилник за формата и содржината на потврдата за регистрација во
евиденцијата на производители како
субјект кој самостојно обезбедува постапување со отпадна опрема............
4263. Правилник за формата и содржината на потврдата за склучен договор за
преземање на обврска за постапување со отпадна опрема која е основа
за ослободување од плаќање на надоместок за управување со отпадна опрема....................................................

42/16

42/19

42/19

42/24
42/27

47/10

65/24

65/25

65/28

71/39
107/33

140/3

190/87

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО
И АДМИНИСТРАЦИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
617. Правилник за формата и содржината на образецот за годишна оцена за
успешност на инспектор .....................
21/53
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618. Правилник за начинот на полагањето на испитот за инспектор, како и
формата и содржината на барањето
за полагање на испит и на лиценцата
за инспектор ........................................
1817.Методологија за планирање на вработувањата во јавниот сектор согласно со начелото за соодветна и правична застапеност, како и формата,
содржината и образецот на годишниот план за вработување и извештајот
за реализација на годишниот план за
вработување..........................................
3505. Правилник за формата, содржината
и образецот на Привремена лиценца
за инспектор......................................
3515. Правилник за начинот на сертифицирање на информациските системи
кои ги користат органите за комуникација по електронски пат, како и за
формата и содржината на сертификатот за функционалност на информациските системи....................................

21/56

63/5

150/2

152/2

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Рег. бр.
Бр./стр.
1486. Правилник за определување на поблиските критериуми за висината на
средствата за менаџирање на проектите за развој на планските региони
кои се одобрени за финансирање.......
57/5
3478. Правилник за начинот на водење и
формата и содржината на евиденцијата на развојните потенцијали на општините и планските региони, од
значење за регионалниот развој.........
146/10

УСТАВЕН СУД
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
692. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.33/2015 од 3
февруари 2016 година........................
25/2
1282. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.201/2012 од 9
март 2016 година .................................
50/5
1548. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.19/2016 од 16
март 2016 година................................
58/44
1549. Издвоено мислење од Уставниот суд
на Република Македонија...................
58/49
1550. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.64/2014 од 16
март 2016 година.................................
58/53
1551. Издвоено мислење од Уставниот суд
на Република Македонија...................
58/55
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2110. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.90/2015 од 30
март 2016 година.................................
2230. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.147/2014 од 13
април 2016 година ...............................
2416. Решение од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 104/2016 од
18 мај 2016 година ..............................
2525. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.114/2015 од 11
мај 2016 година ...................................
2546. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.104/2016 од 25
мај 2016 година...................................
2787. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.67/2015 од 11
мај 2016 година ...................................
2788. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.125/2015 од 25
мај 2016 година ...................................
3201. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.74/2014 од 29
јуни 2016 ..............................................
3299. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.114/2014 од 29
јуни 2016 година .................................
4112. Решение од Уставниот суд на Република Македонија..................................
4405. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.2/2016 од 28
септември 2016 година .......................
4419. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија .................................
4488. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.72/2016 од 29
јуни 2016 година и 28 септември 2016
година...................................................
4489. Извоено мислење од Уставниот суд
на Република Македонија ..................
4534. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.87/2016 од 31
октомври 2016 година.........................
4719. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.87/2015 од 9
ноември 2016 година ..........................

73/3
80/18
96/13
103/4
104/9
114/14
114/16
127/18
134/14
185/2
193/6
195/11

201/7
201/9
203/50
211/22

СУДСКИ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
256. Одлука за избор на судии поротници
6/67
на Апелационен суд Гостивар............
257. Решение од Судски совет на Репуб6/67
лика Македонија...................................
303. Оглас од Судскиот совет на Републи7/79
ка Македонија .....................................
518. Одлука за избор на судии поротници
16/16
на Основен суд Скопје 2 Скопје ........
519. Одлука за избор на судии поротници
16/16
на Основен суд Виница ......................
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520. Одлука за избор на судии поротници
16/17
на Основен суд Струга ........................
521. Решение од Судскиот совет на Репуб16/17
лика Македонија ..................................
522. Решение од Судскиот совет на Репуб16/17
лика Македонија ..................................
523. Решение од Судскиот совет на Репуб16/17
лика Македонија ..................................
524. Решение од Судскиот совет на Репуб16/18
лика Македонија ..................................
920. Оглас од Судскиот совет на Републи33/14
ка Македонија ......................................
967. Одлука за избор на претседател на
37/67
Апелационен суд Битола ....................
968. Одлука за избор на претседател на
37/67
Основен суд Охрид .............................
969. Одлука за избор на претседател на
37/67
Основен суд Кочани ............................
1225. Одлука за избор на судии поротници
47/19
на Основен суд Скопје 1 Скопје.........
1283. Одлука за избор на судии поротници
50/11
на Основен суд Делчево .....................
1284. Решение од Судскиот совет на Репуб50/11
лика Македонија ..................................
1304. Решение од Судски совет на Репуб52/25
лика Македонија ..................................
1941. Решение од Судски совет на Репуб66/16
лика Македонија....................................
1945. Оглас од Судски совет на Република
67/3
Македонија...........................................
2059. Одлука за избор на претседател на
71/40
Основен суд Гостивар.........................
2186. Решение од Судски совет на Репуб78/2
лика Македонија..................................
2240. Одлука за избор на судии поротници
81/5
на Основен суд Делчево......................
2263. Одлука за избор на претседател на
Судскиот совет на Република Маке83/6
донија...................................................
2264. Одлука за избор на заменик претседател на Судскиот совет на Република
83/7
Македонија...........................................
2335. Решение за престанок на мандат на
член на Судскиот совет на Република
87/31
Македонија...........................................
2406. Решение од Судски совет на Репуб95/2
лика Македонија..................................
2605. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................. 107/113
2606. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................. 107/113
2607. Оглас од Судски совет на Република
Македонија........................................... 107/113
3190. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................. . 126/11
3241. Одлука за избор на претседател на
131/6
Апелационен суд Гостивар.................
3242. Одлука за избор на претседател на
131/6
Основен суд Кратово..........................
3243. Одлука за избор на претседател на
131/7
Основен суд Виница............................

3244. Решение од Судски совет на Република Македонија..................................
3245. Решение од Судски совет на Република Македонија..................................
3368. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
3369. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
3370. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
3837. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
3838. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
3839. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
3840. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
3841. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
3842. Решение од Судскиот совет на Република Македонија .................................
3887. Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје 2 Скопје ......................
3888. Одлука за избор на судии на Основен
суд Скопје 2 Скопје ............................
3889. Одлука за избор на судии на Основен
суд Скопје 1 Скопје ............................
3890. Одлука за избор на судија на Основен суд Велес .......................................
3891. Одлука за избор на судија на Основен суд Струмица ................................
3892. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Скопје ...............................
3893. Одлука за избор на судиja на Апелационен суд Битола ..............................
3894. Одлука за избор на судиja на Апелационен суд Гостивар ...........................
3895. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Гостивар ...........................
3896. Одлука за избор на судиja на Апелационен суд Штип ................................
3897. Одлука за избор на судиja на Апелационен суд Штип ................................
3898. Одлука за избор на судиja на Управен суд ..................................................
3899. Одлука за избор на судии на Виш управен суд ..............................................
3900. Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија ...
3901. Одлука за избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија ...
3917. Оглас од Судски совет на Република
Македонија.........................................
4014. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
4026. Решение за престанок на мандат на
член на Судски совет на Република
Македонија..........................................

131/7
131/7
140/5
140/5
140/5
169/53
169/53
169/53
169/53
169/53
169/54
172/26
172/26
172/26
172/26
172/27
172/27
172/27
172/27
172/28
172/28
172/28
172/28
172/28
172/29
172/29
174/8
178/27

180/9
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4130. Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје 2 Скопје ......................
4131. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија ......................................
4432. Решение од Судскиот совет на Република Македонија..........................
4566. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Велес ..........................
4567. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Струмица ...................
4568. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Штип..........................
4569. Решение од Судскиот совет на Република Македонија ..................................
4590. Правилник за поведување и утврдување на трајно губење на способноста
за вршење на судиска функција .........
4764. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Прилеп .......................
4890. Решение од Судски совет на Република Македонија ..................................

186/7
186/7
196/10
205/13
205/13
205/13
205/14

206/6
214/38
221/11

ДРЖАВНА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
209. Одлука за именување на генерален
секретар на Државната изборна комисија ........................................................
4/12
2268. Одлукa за формирање на Општински
изборни комисии бр. 08-1304/1, донесена на седница на Државната изборна комисија, одржана на 28 април
2016 година.........................................
84/2
2343. Обрасци за спроведување на Предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија
2016 година на македонски јазик, македонски – албански јазик, македонски – турски јазик, македонски – албански – српски јазик и македонски –
албански – ромски јазик.......................
88/2
2350. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на Општинските изборни комисии..............
89/6
2383. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на Општинските изборни комисии................
92/4
2407. Листа за предлагање на кандидати за
избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија од Државната
изборна комисија.................................
95/3
4420. Обрасци од Државната изборна комисија ...................................................
195/12
4467. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии ..............
198/7
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4490. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинските изборни комисии..............
4519. Обрасци бр. 16, 16гс, 21 и 21 гс од
Државната изборна комисија .............
4535. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии..............
4544. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинските изборни комисии...............
4657. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии...............
4710. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на
општинските Изборни комисии..........
4765. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии..............

201/12
202/30
203/51
204/2
207/75
210/35
214/38

ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА СТАТИСТИКА
Рег. бр.
Бр./стр.
214. Објава за движењето на индексот на
трошоците на животот во Република
4/20
Македонија..........................................
215. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македо4/20
нија за месец декември 2015 година...
776. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македо28/56
нија......................................................
1229. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македо47/40
нија за месец февруари 2016 година...
2118. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македо73/44
нија за месец март 2016 година.........
2380. Објава за Движењето на индексот на
цените на мало во Република Македо90/48
нија за месец април 2016 година.........
2704. Oбјава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец мај 2016 година ............. 109/48
3206. Објава за движењето на индексот на
трошоците на животот во Република
Македонија ........................................... 127/32
3207. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2016 година ........... 127/32
3509. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македо150/16
нија за месец јули 2016 година...........
3907. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец август 2016 година ....... 172/39
4162. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец септември 2016 година.. 188/63
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4543. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2016 година .
4787. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2016 година ...

203/63

216/24

ГЛАВЕН ДРЖАВЕН
РЕВИЗОР
Рег. бр.
Бр./стр.
381. Правилник за формата и образецот
за оценување на овластените државни ревизори и државни ревизори.......
11/4

KOМИСИЈА ЗА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
12. Решение од Комисијата за хартии од
1/8
вредност на Република Македонија...
13. Решение од Комисијата за хартии од
1/8
вредност на Република Македонија...
14. Решение од Комисијата за хартии од
1/8
вредност на Република Македонија...
210. Решение за издавање дозвола за по4/12
нуди за преземање ...............................
211. Правилник за начинот на потврдување на прифаќањето или одбивањето
на налог за тргување со хартии од
4/13
вредност ...............................................
212. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот за водење на книгата на
4/18
налози ...................................................
486. Решение за давање дозвола за рабо15/46
тење на инвестиционен советник ......
487. Решение од Комисијата за хартии од
15/47
вредност на Република Македонија...
488. Решение за обновување на дозвола за
15/47
работење на брокер .............................
489. Решение за обновување на дозвола за
15/47
работење на брокер .............................
515. Решение од Комисијата за хартии од
16/14
вредност на Република Македонија ..
516. Решение од Комисијата за хартии од
16/15
вредност на Република Македонија ..
517. Решение од Комисијата за хартии од
16/15
вредност на Република Македонија ..
563. Решение од Комисијата за хартии од
19/4
вредност на Република Македонија ..
765. Решение за обновување на дозволата
28/12
за работење на брокер.........................
766. Решение за обновување на дозволата
28/12
за работење на брокер.........................
767. Решение за обновување на дозволата
28/13
за работење на брокер.........................
768. Решение за обновување на дозволата
за работење на брокер.........................
28/13

769. Решение за обновување на дозволата
за работење на брокер .........................
770. Решение за обновување на дозволата
за работење на брокер .........................
771. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од
вредност ...............................................
772. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржина на соопштението за издавање на хартии од вредност по пат на
приватна понуда .................................
773. Правилник за измени и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со
хартии од вредност ..............................
774. Правилник за измени и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо
советување ...........................................
1088. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ...
1089. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ...
1211. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда ..
1271. Решение за бришење на акционерско
друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за
известување........................................
1289. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер .............................
1290. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер .............................
1305. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
1306. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
1307. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
1308. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
1309. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
1310. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
1311. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
1312. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
1313. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
1314. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....

28/13
28/13

28/14

28/14

28/15

28/16
41/31
41/31

46/16

49/29
51/2
51/2
52/25
52/25
52/26
52/26
52/26
52/27
52/27
52/27
52/28
52/28
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1315. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
52/28
1487. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
57/7
1488. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник ......
57/7
1489. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник ......
57/7
1490. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги
содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа ..
57/7
1818. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда...
63/24
1921. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
65/32
1922. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................
65/32
1923. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
65/32
1924. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник.
65/32
1925. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................
65/33
1926. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.......
65/33
1927. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
65/33
1928. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
65/34
2241. Решение од Комисијата за хартии од
вредност .............................................
81/5
2242. Решение од Комисијата за хартии од
вредност .............................................
81/6
2243. Решение од Комисијата за хартии од
вредност .............................................
81/6
2244. Решение од Комисијата за хартии од
вредност .............................................
81/6
2245. Решение за бришење на Акционерско од Регистарот на Акционерски
друштва со посебни обврски за известување.................................................
81/6
2254. Решение од Комисијата за хартии од
вредност ...............................................
82/4
2587. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
106/24
2588. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник ......
106/24
2589. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
106/24
2590. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
106/24
2608. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на
налози ................................................... 107/113
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2609. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со
хартии од вредност .............................. 107/113
2610. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо
советување ........................................... 107/115
3139. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
122/29
3140. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер.............................
122/29
3141. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија..
122/30
3142. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд...............................................
122/30
3246. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни должнички
хартии од вредност по пат на јавна
понуда-прва емисија на обврзници.....
131/7
3247. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на
налози..................................................
131/8
3248. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање дозвола за
преземање...........................................
131/8
3249. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за давање на согласност за
именување на директор на берза.........
131/14
3250. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката на давање согласност за
именување директор на овластено
правно лице за вршење услуги со хартии од вредност..................................
131/15
3251. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начиниот
и постапката за давање на согласност
за именување на директор на депозитар за хартии од вредност....................
131/16
3252. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови.......................... 131/17
3479. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
146/14
3480. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
146/14
3481. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.......
146/14
3482. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник. 146/14

Страна 164

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2016

3483. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
3484. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.......
3485. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда...
3610. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер.............................
3611. Решение за давање одобрение за
измени на Проспектот за издавање на
долгорочни должнички хартии од
вредност по пат на јавна понуда прва емисија на обврзници .................
4034. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер .............................
4035. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер.............................
4036. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....................................
4037. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ..
4038. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд ................................................
4039. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од
вредност ...............................................
4040. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на
хартии од вредност при поднесување
на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност................
4041. Правилник за формата и содржината
на барањето за давање согласност на
статутот на инвестицискиот фонд и
неговите измени и дополнувања........
4042. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање согласност
на статутот на друштво за управување со инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања ...............
4043. Правилник за формата и содржината
на барањето за одобрување на проспектот на инвестицискиот фонд и за
секоја измена и дополнување на проспектот ...................................................
4044. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и
потребната документација за добивање на дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови
во Република Македонија ..................
4045. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано
учество во друштвото за управување
со инвестициски фондови ..................

146/15
146/15
146/15
160/7

160/7
182/3
182/3
182/3
182/4

182/4

182/4

182/5

182/5

182/7

182/10

4046. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребна
документација која се приложува како доказ за исполнување на условите
за именување на членови на Управниот одбор односно извршни членови
на одборот на директори на друштво
за управување со инвестициски фондови.......................................................
4047. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката
за обновување на дозволата за работење на брокер .....................................
4048. Правилник за формата, содржината
на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник .......
4049. Правилник за формата, содржината
на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер .....................................
4050. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги
содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа...
4491. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ...
4492. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија ...
4701. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
4702. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.......
4703. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................
4720. Решение за бришење на акционерското друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски
за известување .....................................
4801. Решение за давање дозвола за работење на брокер....................................
4809. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда...
4858. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија......................................................
4859. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија......................................................

182/14

182/16

182/17

182/20

182/23
201/12
201/13
210/28
210/28
210/29

211/24
218/33
219/10
220/11
220/12

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
182/13

182/13

Рег. бр.
Бр./стр.
2258. Тарифа на услугите што ги врши
Централниот депозитар за хартии од
вредност АД Скопје за учесниците во
работата на депозитарот и корисниците на неговите услуги - Пречистен
82/21
текст1 .....................................................
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НАРОДНА БАНКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
528. Одлука за критериумите и стандардите за работењето на платните системи ......................................................
17/27
529. Одлука за начинот и методологијата
на надзор на платните системи ..........
17/44
553. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување
на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.........................................................
18/25
1111. Одлука за доставување податоци за
извршените активности во платниот
промет ..................................................
42/30
1112. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за менувачки работи
42/31
1113. Одлука за начинот и условите под
кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да
имаат сметки во странство .................
42/31
1114. Одлука за начинот на кој резидентите отвораат девизни сметки................
42/36
1257. Исправка............................................
48/33
1115. Одлука за начинот и условите за отворање и водење сметки на нерезиденти ....................................................
42/38
1256. Исправка............................................
48/33
1116. Одлука за начинот и условите под
кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти ....................................................
42/40
1255. Исправка............................................
48/33
1552. Упатство за дополнување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство..................
58/57
1721. Одлука за изменување на Одлуката
за условите и начинот за снабдување
со книжни и ковани пари.....................
61/20
1722. Одлука за изменување на Одлуката
за условите што треба да ги исполнуваат хартиите од вредност во странство во кои може да вложува овластена банка...............................................
61/21
2111. Упатство за доставување податоци за
извршените активности во платниот
промет.................................................
73/4
2336. Одлука за девизен депозит кај Народната банка на Република Македонија........................................................
87/31
2337. Одлука за задолжителната резерва....
87/32
2433. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
98/7
2434. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели .............
98/7
2526. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари во апоен од 1 денар ...............
103/5
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3376. Одлука за дополнување на Одлуката
за Сметковниот (Контниот) план за
банките .................................................
3377. Одлука за општите услови за отворање и затворање сметки во Народната
банка на Република Македонија.........
3378. Одлука за изменување на Одлуката
за начинот и условите за отворање и
водење сметки на нерезиденти ...........
3379. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
3380. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели..............
3381. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
3382. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели..............
3383. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
3384. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели..............
3385. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
3386. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели..............
3387. Политика за изменување на политиката за управување и инвестирање на
девизните резерви на Република Македонија ................................................
3388. Упатство за начинот за вршење на
платниот промет со странство ............
3529. Исправка............................................
3866. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
3867. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели..............
4080. Одлука за издавање дозвола и согласност за вршење услуга брз трансфер на пари .........................................
4480. Упатство за изменување на Упатството за начинот на известување за
состојбата и промените на капиталот
и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа
на вложувања во странство .................
4481. Упатство за изменување на Упатството за начинот на известување за
состојбата и промените на капиталот
и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа
на вложувања од странство.................
4482. Упатство за изменување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредитите земени од нерезиденти ...........................
4483. Упатство за изменување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредитите
одобрени на нерезиденти ....................

141/3
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141/6
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154/11
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4484. Упатство за изменување на Упатството за начинот и постапката на известување за состојбата и промените
на вложувањата на резидентите во
хартии од вредност на странските финансиски пазари ..................................
4739. Исправка...........................................
4520. Одлука за пуштање во оптек на
книжни пари во апоени од 200 и 2000
денари ..................................................
4521. Одлука за пуштање во оптек на
книжни пари во апоен од 1000 денари
4522. Одлука за издавање и за основните
белези на кованите пари во апоен од
2 денари ...............................................
4523. Одлука за повлекување од оптек на
книжните пари во апоен од 5.000 денари ......................................................
4524. Одлука за укинување на Одлуката за
методологијата за утврдување нетодолжник на банка ................................
4737. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели..........................
4738. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели.............
4789. Одлука за издавање комплет ковани
пари за колекционерски цели.............
4790. Одлука за пуштање во оптек комплет
ковани пари за колекционерски цели..
4796. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за
утврдување на адекватноста на капиталот....................................................
4797. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за задолжителната
резерва...................................................
4798. Одлука за пресметување и плаќање
камата на депозитите на органите на
државната управа кај Народната банка на Република Македонија..............
4799. Одлука за издавање и за основните
белези на книжните пари во апоени
од 10 и 50 денари................................
4800. Одлука за единствената тарифа на
надоместоците за услугите што ги
врши Народната банка на Република
Македонија.........................................

200/16
213/4
202/72
202/72
202/72
202/73
202/73
213/3
213/4
217/2
217/3

218/2
218/12

218/13
218/14

218/16

АГЕНЦИЈА
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
151. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
3/3
катастарски планови ...........................
152. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
3/3
катастарски планови ...........................
153. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
3/3
катастарски планови ...........................

154. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
155. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
156. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
157. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
158. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
159. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
160. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
161. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
226. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
227. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
228. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
229. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
327. Годишна програма за реализација на
стратешкиот план на Агенцијата за
катастар на недвижности за 2016 година......................................................
328. Годишна програма за ажурирање
податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2016
година..................................................
357. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
358. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
359. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
360. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
361. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................

3/3

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/5

3/5

5/43
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5/43
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8/4
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362. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
363. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
364. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
365. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
366. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
367. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
620. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
621. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
622. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
623. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
624. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
693. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
694. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
695. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
696. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
697. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
698. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
699. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
900. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
1117. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на
податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем ..................

10/3
10/3
10/3
10/4
10/4
10/4
21/61
21/61
21/61
21/62
21/62
25/3
25/3
25/4
25/4
25/4
25/4
25/5
31/88

42/42
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1285. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
1286. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
1287. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
1288. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
1316. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
1317. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
1318. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
1929. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
1930. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
1931. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
1932. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
1933. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
1934. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
2210. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
2211. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
2338. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
2339. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
2340. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
2385. Годишна програма за ажурирање
податоци во Катастарот на недвижности по службена должност за 2016
година..................................................
2401. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови............................

50/11
50/11
50/12
50/12
52/29
52/29
52/29
65/34
65/34
65/34
65/35
65/35
65/35
79/88
79/89
87/39
87/39
87/39

92/6

94/8
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2408. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
95/17
2409. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови............................
95/17
2527. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови...........................
103/5
2528. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови...........................
103/5
2529. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови...........................
103/5
3159. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ........................... 123/127
3160. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ........................... 123/127
3161. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ........................... 123/128
3227. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
130/5
3228. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
130/5
3229. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
130/5
3556. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер на
недвижности.......................................
157/3
3583. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
158/45
3829. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
168/46
3830. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
168/46
3978. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер на
недвижности........................................
176/43
4027. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови...........................
180/9
4028. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
180/9
4081. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
183/42
4082. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
183/42

4421. Правилник за дополнување на Правилникот за премер на недвижности .
4422. Правилник за дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени ........................................
4423. Правилник за дополнување на Правилникот за одржување на катастарот
на недвижностите ................................
4424. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
4425. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
4426. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
4427. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
4468. Годишна програма за ажурирање
податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2017
година ...................................................
4525. Годишна програма за реализација на
стратешкиот план на Агенцијата за
катастар на недвижности за 2017 година .......................................................
4545. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
4546. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
4547. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
4698. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
4783. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
4784. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
4802. Правилник за дополнување на Правилникот за одржување на катастарот
на недвижностите................................
4810. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................

195/24

195/24

195/24

195/25

195/25

195/25

195/26

198/11

202/73

204/2

204/3
204/3
210/27
216/6
216/6
218/33
219/10

АГЕНЦИЈА
ЗА МЛАДИ И СПОРТ
Рег. бр.
Бр./стр.
149. Листа на спортисти на кои им е доделено национално спортско признание
за 2015 година ......................................
3/2
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223. Листа за изменување на Листата на
категоризирани спортисти – спортска
надеж ....................................................
224. Листа на категоризирани спортисти
во Република Македонија за период
јули 2015 – декември 2015 .................
225. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република
Македонија ..........................................
1319. Правилник за образецот на легитимацијата на инспекторот за спорт.......
3500. Листа на категоризирани спортисти
во Република Македонија за период
јануари 2016 – јуни 2016....................
3501. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република
Македонија..........................................
3631. Листа на категоризирани спортисти –
спортска надеж....................................
4548. Правилник за формата и содржината
на образецот за годишната програма
на националната спортска федерација
за користење на средства оствaрени
од надоместоци за спорт................... ..
4660. Листа за изменување на Листата на
категоризирани спортисти-Спортска
надеж...................................................
4773. Правилник за критериумите за определување на врвен тренер за работа
во спортска академија за млади таленти и врвен активен спортист ........
4982. Правилник за начинот на користење
на средствата од даночно поттикнување.....................................................

5/40

5/41

5/42
52/30

149/2

149/2
162/3

204/3

208/5

215/8

225/3

АГЕНЦИЈА
ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
368. Годишна наредба за извршување на
ветеринарните мерки и контроли за
заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од
животинско потекло во 2016 година..
10/4
384. Годишна наредба за здравствена
заштита на животните во 2016 година
11/9
432. Решение за изменување и дополнување на Решението 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 ..........................................
14/16
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525. Правилник за условите кои треба да
ги исполнуваат ветеринарните аптеки, како и начинот на работа ...........
530. Решение за забрана на увоз и транзит
на живи животни, семе, јајца и ембриони заради заштита од внесување
на вирусот на син јазик во Република
Македонија ...........................................
531. Правилник за условите кои треба да
ги исполнува веледрогерија за промет
со ветеринарно – медицински препарати, како и начинот на работа ...........
564. Правилник за специфичните критериуми и барања за чистота на адитивите што можат да бидат содржани во
храната(*)….......……………………….
673. Посебна програма за контрола и
превентива на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или категории храна
за 2016 година ......................................
775. Правилник за посебните барања за
храната од животинско потекло(*) ....
1226. 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....................
1273. Решение за изменување и дополнување 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.......................................
1320. Решение за утврдување на посебни
услови за увоз на гуар гума со потекло или испорачана од Индија поради
ризик од консумирање на пентахлорофенол и диоксини (*).......................
1632. Правилник за посебните барања за
екстракционите средства кои може да
се користат во производството на
храна и состојки на храна, условите
за нивна употреба во поглед на процесот за производство на категоријата
храна и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите
средства во крајните производи и
максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во
аромите кои се добиваат од природни
извори на ароми(*).............................
1633. Правилник за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (*)...............................................

16/18

17/46

17/46

20/2

23/86
28/18

47/19

49/29

52/31

59/35

59/39
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1935. Листа на фармаколошки супстанции
2163.

2212.

2256.
2257.
2284.

2768.

2789.

3217.

3218.

3219.

одобрени за употреба во ветеринарната медицина (1)....................................
Правилник за изменување на Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната(*)..................................................
Решение за изменување и дополнување на Решението за утврдување на
посебни услови за увоз на одредена
храна за животни и храна за луѓе поради ризик од афлатоксини (*)...........
Наредба за изменување на Годишната наредба за здравствена заштита на
животните во 2016 година..................
Правилник за посебни барања за
контрола на trichinella во месото(*)...
Решение за забрана на увоз и транзит
на говеда и диви преживари, семе и
ембриони од говеда, говедско месо и
месо од диви преживари, производи и
преработки од говедско месо и месо
од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари
во Република Македонија од Република Бугарија.......................................
Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на
говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и
месо од диви преживари, производи и
преработки од говедско месо и месо
од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари
во Република Македонија од Република Бугарија .......................................
Решение за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло
при увоз во Република Македонија ...
Решение за дополнување на Решението 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 ......
Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и
диви птици по потекло од Италија.....
Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз во Република Македонија на жива живина,
кокошки несилки, еднодневни пилиња и јајца за ведење по потекло од
Италија............................... ..................

65/36

76/2

79/89
82/5
82/5

85/19

113/5

114/26

129/12

129/12

129/14

3220. Решение за забрана на увоз и транзит
на говеда и диви преживари, семе и
ембриони од говеда, говедско месо и
месо од диви преживари, производи и
преработки од говедско месо и месо
од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари
во Република Македонија од Република Србија..........................................
3254. Решение за забрана на увоз и транзит
на говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од
говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од
говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република
Македонија од Република Косово......
3300. Решение за дополнување на Решението 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.......
3301. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на
говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и
месо од диви преживари, производи и
преработки од говедско месо и месо
од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари
во Република Македонија од Република Бугарија .......................................
3302. Решение за забрана на увоз и транзит
на говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од
говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од
говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република
Македонија од Република Албанија ..
3371. Решение за дополнување на Решението 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........

129/14

131/18

134/15

134/16

134/16

140/5
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3390. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и
транзит на говеда и диви преживари,
семе и ембриони од говеда, говедско
месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и
производи од млеко од говеда, како и
нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од
Република Србија ................................ 141/104
3391. Решение за забрана на увоз и транзит
на говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од
говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од
говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република
Македонија од Република Црна Гора.. 141/104
3506. Список на ветеринарно - медицински
препарати за кои е дадено одобрение
за ставање во промет..........................
150/4
3628. 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 ..........
161/15
3629. Правилник за мерки за сузбивање и
искоренување на авијарна инфлуенца(*) ......................................................
161/20
3698. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и
транзит на говедско месо и месо од
диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од
млеко од говеда, како и нуспроизводи
од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република
Косово..................................................
164/2
3706. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и
транзит на говеда и диви преживари,
семе и ембриони од говеда, говедско
месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и
производи од млеко од говеда, како и
нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од
Република Србија...............................
166/11
3778. Решение за забрана на увоз и транзит
на домашни и диви свињи, семе, јајца
и ембриони од свињи, свинско месо,
производи и подготовки од свинско
месо, други производи кои содржат
свинско месо, како и нуспроизводи
од свињи во Република Македонија
од Република Полска..........................
167/30
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3843. Решение за забрана на увоз и транзит
на живи животни, семе, јајца и ембриони заради заштита од внесување
на вирусот на син јазик во Република
Македонија ...........................................
3844. Решение за забрана на увоз и транзит
на живи животни, семе, јајца и ембриони заради заштита од внесување
на вирусот на син јазик во Република
Македонија ...........................................
4051. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и
транзит на говеда и диви преживари,
семе и ембриони од говеда, говедско
месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и
производи од млеко од говеда, како и
нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од
Република Србија ................................
4460. Правилник за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи(*) ..................................................
4526. Решение за изменување на Решението за задолжително лабораториско
испитување на производи од аквакултура со потекло од Индија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во
Република Македонија ........................
4549. Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и
диви птици по потекло од Унгарија...
4570. Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и
диви птици по потекло од Полска ......
4571. Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и
диви птици по потекло од Германија.
4591. Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и
диви птици по потекло од Хрватска ..
4661. 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 по потекло од Унгарија............
4662. Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и
диви птици по потекло од Австрија...

169/54

169/54

182/23

197/15

202/83

204/10

205/14

205/14

206/7

208/5

208/5
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4663. Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и
диви птици по потекло од Данска.......
4664. Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и
диви птици по потекло од Израел......
4665. Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и
диви птици по потекло од Холандија..
4666. Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и
диви птици по потекло од Шведска...
4699. 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 по потекло од Германија..........
4700. Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и
диви птици по потекло од Швајцарија.......................................................
4766. Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и
диви птици по потекло од Украина ...
4767. Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и
диви птици по потекло од Романија ..
4785. Решение за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и
ембриони од свињи, свинско месо,
производи и подготовки од свинско
месо, други производи кои содржат
свинско месо, како и нуспроизводи
од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска
чума во Република Македонија(*).......
4786. Решение за забрана на увоз и транзит
на говеда и диви преживари, семе,
јајце клетки и ембриони од говеда и
диви преживари, кожи и подкожја како и одредени нуспроизводи од говеда
и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија, Република Грција и Република Хрватска(*).....................................................
4792. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и
транзит на говедско месо и месо од
диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од
млеко од говеда, како и нуспроизводи
од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република
Косово.................................................

208/5

208/6

208/6

208/6

210/27

210/27

214/39

214/39

216/6

216/19

217/4

4811. Решение за задолжително лабораториско испитување на радионикулиди
во пратки со храна за исхрана на луѓе
и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за
увоз во Република Македонија (*)....... 219/10
4922. Решение за забрана на увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и
222/24
диви птици по потекло од Бугарија....
4977. Годишна наредба за извршување на
ветеринарните мерки и контроли за
заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од
животинско потекло во 2017 година... 224/127
4978. Годишна нареба за здравствена заштита на животните во 2017 година....... 224/147
4979. Решение за утврдување на посебни
услови за увоз на прехранбени производи кои содржат или се состојат од
листови од бетел (Piper betle) од Ин224/169
дија (*).................................................

АГЕНЦИЈА
ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
354. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување,
дозволи и овластувања на персоналот
кој врши работи во врска со утврдување на условите на летот и со постапките за подготвување на летот
9/23
(FLIGHT DISPATCHER) .....................
2378. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата,
содржината и начинот на водење на
регистарот на персоналот во воздухопловството и другиот стручен пер90/41
сонал...................................................
2384. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
вршење на јавен воздушен превоз како и посебните услови во однос на
потребниот персонал, воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно
92/5
работење..............................................
3537. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување на
155/14
друг стручен персонал.......................
3845. Правилник за дополнување на Правилникот за посебните услови, начинот и правилата за организирање на
169/54
натпревари ............................................
3846. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за услови и
начин на организирање на воздухопловни манифестации ...........................
169/55

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2016

3870. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволите и овластувањата
на пилотите на ултралесните летала
(микролесните) и моторизираните
крила ....................................................
3871. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
правилата на летање со ултралесните
летала (микролесните) и моторизираните крила ............................................
3903. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на користење,
одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот..............
3915. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на одржување и
техничка контрола на одржувањето
на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот
персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и
уредно работење, како и формата,
содржината, евиденцијата и начинот
на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување
на воздухоплови..................................
3916. Правилник за дополнување на Правилникот за посебните услови за проектирање и градба на воздухоплов и
измена на воздухоплов, мотор, елиса
и опрема на воздухоплов, техничка
контрола на градбата и изработка на
техничко-технолошка документација,
испитување за оцена на сообразност и
начинот и постапката за утврдување
на пловидбеност, како и формата,
содржината, евиденцијата и начинот
на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за
градба, за тип, пловидбеност, бучава
и емисија на гасови.............................
4793. Правилник за начинот и правилата
на летање со крила за слободно летање ......................................................
4794. Правилник за градба, утврдување на
пловидбеност и одржување на крилата за слободно летање .........................
4803. Правилник за формата и содржината
на прекршочниот платен налог...........
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АГЕНЦИЈА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
170/42

170/42

172/33

174/6

174/7

217/11

217/15
218/33

Рег. бр.
Бр./стр.
398. Одлука за изменување на Одлуката
за утврдување на релевантни пазари
што се подлежни на претходна регулација ....................................................
13/4
1873. Правилник за уредување на условите, начинот и постапката за давање
под закуп на слободен деловен простор по пат на јавно наддавање, кој е
во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации........................
64/34
2172. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија......................................................
77/12
2173. Правилник за уредување на условите, начинот и постапката за давање
под закуп на слободен деловен простор по пат на јавно наддавање, кој е
во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации.........................
77/13
2255. Одлука за изменување на Одлуката
за утврдување на релевантни пазари
што се подлежни на претходна регулација ....................................................
82/5
2402. Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени
во референтната понуда за пристап до
јавни мобилни комуникациски мрежи
и услуги...............................................
94/8
2410. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
полагање на радиоаматерски испит,
радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на
радиоаматерски станици и опрема....
95/17
3221. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда
за интерконекција...............................
129/19
3350. План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија......
138/2
3536. Решение за поништување на службени легитимации....................................
155/13
3868. Одлука од Агенцијата за електронски
комуникации........................................
170/25
3869. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни
средства................................................
170/26
4536. Одлука за распишување на јавен тендер за избор на даватели на универзална услуга .........................................
203/52
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4572. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии
на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот
и постапката за доделување на броеви
и серии на броеви од планот за нумерација ....................................................
4573. Правилник за изменување на Правилникот за преносливост на броеви .

205/15
205/16

АГЕНЦИЈА
ЗА ПОШТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
901. Одлука за определување на вредност
на поенот за пресметување на годиш31/88
ниот надоместок за 2016 година ........
3143. Правилник за видовите на финансиски податоци и информации поврзани со обезбедувањето на поштенските услуги и начинот на нивното
122/31
доставување до Агенцијата.................

АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
2724. Правилник - Измена и дополнување
на Правилникот за презентирање по110/54
нуди за проектирани идни пензии .....
2725. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за членство во задол110/59
жителен пензиски фонд ......................
2726. Правилник за измена на Правилникот за начинот на членство во добро110/59
волен пензиски фонд ..........................
2727. Правилник за агенти на пензиски
110/59
друштва ................................................
3253. Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката за избор
на член на управен одбор и на надзо131/18
рен одбор на пензиско друштво..........
3705. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фон166/4
дови......................................................
4114. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за членство во задол185/2
жителен пензиски фонд........................
4190. Исправка............................................
189/57

АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
382. Решение за престанок на дозволата за
вршење осигурително брокерски ра11/8
боти......................................................

383. Решение за издавање дозвола за
вршење работи на застапување во
осигурувањето.....................................
641. Решение за издавање дозвола за
вршење на осигурително брокерски
работи ...................................................
642. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на
друштвата за осигурување и/или реосигурување...........................................
643. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и
висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за
супервизија на осигурување и роковите за уплата .......................................
1723. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување..................................................
1724. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видовите и
описот на ставки што ќе се земат
предвид при пресметка на капиталот
на друштво за осигурување и/или реосигурување.........................................
1725. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видови и
карактеристики на средствата кои ги
покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање
и ограничување на тие вложувања и
нивно вреднување................................
1726. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот за
вреднување на ставките од билансот
на состојба и изготвување на деловните биланси........................................
1727. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за
осигурување и/или реосигурување......
1728. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои друштвата за
застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за
супервизија на осигурување и крајни
рокови и начини на поднесување на
истите...................................................
1729. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот за
пресметка на коефициентот на ликвидност и минималната ликвидност....

11/8
22/11

22/11

22/24

61/21

61/21

61/22

61/22

61/22

61/23

61/24
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1730. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пресметка
на потребното ниво на маргина на
солвентност на друштвата за осигурување и/или реосигурување..................
2379. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за соодветноста на реосигурителното покритие,
методот за пресметка на износот на
максимално покритие на друштвото
за осигурување во табелата за максимално покритиe и методот за пресметување на максимална можна штета...
2417. Решение за издавање дозвола за
вршење осигурително брокерски работи ......................................................
3166. Решение за издавање на дозвола за
работа како овластен актуар................
4537. Решение за издавање дозвола за
вршење на осигурително брокерски
работи ...................................................

61/24

90/41
96/15
124/8
203/58

АГЕНЦИЈА
ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
150. Тарифник за висината на надоместоците за организирање, координирање
и спроведување постапки на селекција за вработени во јавниот сектор кои
немаат статус на административни
3/2
службеници ..........................................

АГЕНЦИЈА
ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ
РАЗВОЈ
Рег. бр.
Бр./стр.
4002. Правилник за начинот на спроведување на субвенционирање на каматни
стапки во земјоделството и руралниот
177/71
развој...................................................

АГЕНЦИЈА
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Рег. бр.
Бр./стр.
625. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио
21/62
емитување на програмски сервис ......
700. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското
радиодифузно друштво ТВ ЕМИ ДО25/5
ОЕЛ Радовиш......................................
1212. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ Манчев
46/16
ДОО Скопје ..........................................
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1213. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското
радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.
Мала Речица, Тетово...........................
46/18
1214. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското
радиодифузно друштво ТВ АМАЗОН
ДООЕЛ Скопје......................................
46/20
1215. Одлука за одземање на дозволата за
радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Радио Мерлин
ДООЕЛ Дебар .....................................
46/22
1436. Одлука за поништување на Одлуката
за одземање на дозвола за телевизико
емитување...........................................
54/74
2659. Правилник за утврдување на локациите до кои операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои
реемитуваат програмски сервиси и
давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни да го
испорачаат својот сигнал....................
108/51
2757. Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис,
музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето
на Општина Гостивар .........................
112/10
3202. Одлука за одземање на дозволата за
радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД
ДОО Охрид ..........................................
127/22
3203. Одлука за одземање на дозволата за
радио емитување на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ
Струга ..................................................
127/25
3507. Одлука за именување членови на
Привремената комисија за следење на
медиумското претставување................
150/14
3777. Исправка............................................
167/29
3776. Одлука за именување член на Привремена комисија за следење на медиумско претставување..........................
167/29
3902. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио
емитување на програмски сервис на
локално ниво.......................................
172/29
4976. Одлука за престанок на мандатот на
Привремената комисија за следење на
медиумското претставување................ 224/126

АГЕНЦИЈА
ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА
Рег. бр.
532. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот
на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација...............

Бр./стр.
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1258. Правилник за формата и содржината, како и начинот на издавањето и
одземањето на легитимацијата...........
2403. Правилник за поблиските услови за
начинот на пропишување и издавање
или продавање на лековите...............
2473. Правилник за начинот за известување на несаканите ефекти за време на
користењето на медицинското средство, видовите на реакциите што ги
предизвикуваат, постапувањето на
здравствените работници и добавувачите, како и начинот на организирање на системот за следење на несаканите ефекти и реакциите од медицинските средства..........................
3333. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
3389. Правилник за формата и содржината на гаранцијата за увезен лек ..........
4433. Правилник за податоците што се
содржат на надворешното и контактното пакување на лековите, како и
случаите кога може да се користи налепница...............................................
4791. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за надоместоците и висината на трошоците што
се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и
медицинските средства.......................
4860. Правилник за содржината на барањето, документацијата и поблиските
услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање одобрение за производство на лекови..........
4861. Правилник за поблиските услови по
однос на просторот, опремата и кадарот, документацијата за запишување
во Регистарот на правни лица за промет на големо со медицински средства.....................................................
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СОВЕТ
НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
230. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија..............
5/44
674. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Македонија ..........
23/87
675. Одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното Јавно обвинителство Штип .....................................
23/88
785. Оглас од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија...........
29/11

1090. Одлука зa проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија за три јавни обвинители ..............................................
1091. Оглас од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија ..........
1118. Одлука од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија ......
1478. Одлука за избор на јавни обвинители
во Основното јавно обвинителство
Скопје, Основното јавно обвинителство Гостивар и Основното јавно обвинителство Битола..............................
1479. Оглас за избор на еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство
Скопје....................................................
1634. Одлука зa проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство
Гостивар за еден јавен обвинител.......
1635. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија...............
2174. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија...............
2265. Одлука за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово......................................
2266. Одлука за избор на јавен обвинител
во Основното јавно обвинителство
Скопје....................................................
2267. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Македонија............
2411. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија................
2435. Оглас од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија .......... ..
2576. Одлука за избор на јавен обвинител
за времено упатување во друго јавно
обвинителство најмногу до 6 (шест)
месеци...................................................
2577. Одлука за избор на јавен обвинител
за времено упатување во друго јавно
обвинителство најмногу до 6 (шест)
месеци...................................................
2578. Одлука за избор на јавен обвинител
за времено упатување во друго јавно
обвинителство најмногу до 6 (шест)
месеци...................................................
2842. Одлука за избор на три јавни обвинители во Јавното обвинителство на
Република Македонија, два јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје и еден јавен обвинител во
Вишото јавно обвинителство Штип....
2913. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија ..........
3144. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија......
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42/45
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3145. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија......
3146. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија......
3147. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија......
3148. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија......
3149. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија......
3150. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија......
3151. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија......
3162. Одлука за избор на јавен обвинител
за времено упатување во друго јавно
обвинителство најмногу до 6 (шест)
месеци ..................................................
3282. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија .............
3341. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија........
3342. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија............
4015. Одлука за избор на претседател на
Советот на јавните обвинители на Република Македонија............................
4016. Одлука за избор на заменик претседател на Советот на јавните обвинители
на Република Македонија...................
4083. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија .....
4084. Одлука на Советот на јавните обвинители на Република Македонија .....
4085. Одлука на Советот на јавните обвинители на Република Македонија .....
4086. Одлука за престанок на функцијата
јавен обвинител ...................................
4087. Одлука за избор на виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје и основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство
Свети Николе ......................................
4191. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија .......... ..

122/53
122/53
122/54
122/54
122/55
122/55
122/55

123/128
133/7
137/37
137/37

178/27

178/27
183/43
183/43
183/43
183/43

183/44
189/60

СОВЕТ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И
ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА
СУДИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
4195. Деловник за работа на Советот за утврдување на факти и покренување на
постапка за утврдување одговорност
за судија ...............................................
189/62
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
15. Одлука за издавање на Лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..........
1/9
16. Oдлука за издавање на Лиценца за
вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија..............
1/12
165. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата...
3/26
258. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на
енергија.................................................
6/68
259. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на
енергија.................................................
6/68
369. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на
енергија.................................................
10/19
385. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата...
11/18
386. Решение за измена на Решението за
стекнување на привремен статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..........................
11/19
626. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата...
21/62
786. Одлука за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со природен гас ................................
29/12
787. Одлука за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија ....................
29/15
788. Одлука за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија ....................
29/18
789. Одлука за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија .........
29/21
902. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата...
31/90
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921. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на
енергија. ...............................................
970. Oдлука за одземање на лиценцата за
вршење на енергетската дејност трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- Трговија на големо
со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС
(Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1
(НС-1). ..................................................
1119. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична
енергија ................................................
1323. Исправка............................................
1120. Одлука за престанување на лиценца
за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија ...............
1132. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на
енергија ................................................
1185. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно со Методологијата. .......................................................
1227. Одлука за влегување во сила на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична
енергија...............................................
1321. Одлука за издавање на Лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија…....
1322. Одлука за издавање на Лиценца за
вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.............
1434. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт–трговија со Еуродизел БС..
1435. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата....
1553. Одлука за менување на Лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија...................
2178. Исправка............................................
1554. Одлука за менување на Лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..................
1731. Одлука за издавање на лиценца за
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42/45
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42/48
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45/21
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52/35

54/72
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1732. Решение за стекнување на привремен
статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија..............
1819. Одлука за продолжување на Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива
и горива за транспорт............................
1874. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно со Методологијата
1946. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на
енергија...............................................
1947. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на
енергија................................................
2112. Одлука за користење на повластена
тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.......................................................
2113. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на
енергија................................................
2114. Решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.........................
2175. Одлука за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата...
2176. Одлука за користење на повластена
тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија......................................................
2177. Решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..........................
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4003. Колективен договор за изменување
на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи........
4461. Колективен договор за изменување
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1131. Валоризационите коефициенти за
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304. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и
начинот на плаќање на здравствените
услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените
установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита..........

Бр./стр.
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на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита
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Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита.....................................
1093. Годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на
правата од здравственото осигурување за 2016 година ................................
1291. Правилник за начинот на плаќањето
на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита (Пречистен текст)........................
1292. Правилник за критериумите за
склучување договори, утврдување на
постапка за определување на месечниот износ на средства и начинот на
плаќање на здравствените услуги на
здравствените установи кои вршат
обезбедување на осигурените лица
со лекови на рецепт од Листата на
лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита
(Пречистен текст)................................
1293. Правилник за начинот на користење, пристап, издавање, чување и
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1324. Правилник за утврдување на начин
и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала
(Пречистен текст)................................
2259. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на
нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за
задолжително здравствено осигурување ......................................................
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плаќање на здравствените услуги за
биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи
кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита (Пречистен текст)......................................
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3152. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на
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и начинот на остварување на правата
и обврските од задолжителното
здравствено осигурување ...................
3563. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување на договори, утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата
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листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарната здравствена заштита...................................
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можат да остварат право на товар на
Фондот за здравствено осигурување
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4148. Правилник за изменување на правилникот за содржината и начинот
на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување ............................

4780. Решение од Комората на извршители на Република Македонија ..............
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АДВОКАТСКА КОМОРА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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2769. Одлука за измена и дополнување на
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Република Македонија ........................
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3538. Решение од Нотарска комора на Република Македонија за почеток со
работа................................................
3847. Решение од Нотарската комора на
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НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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2213. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на стручен надзор над работата
на здравствените работници и здравствените установи од областа на фармацијата..............................................
2214. Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Фармацевтската комора на Македонија...

Бр./стр.
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ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
4434. Статут на Занаетчиска комора на
Република Македонија .......................

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
2179. Решение од Комора на извршители
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на Република Македонија..................
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1891. Правила за условите за користење на
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1892. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени
услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“..................................................
1893. Правила за условите за користење на
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4029. Правилник за висината на трошоците за издавање на дозволи и лиценци.. 180/10

ДИРЕКЦИЈА
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Рег.бр.
Бр./стр.
1294. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водење на
евиденцијата за изградените засолништа и другите заштитни објекти....
51/12
2859. Правилник за формата и содржината
на образецот на легитимацијата на
професионалните пожарникари од територијалните противпожарни единици, начинот на нејзиното издавање
и начинот на водењето на евиденција
за издадените легитимации ................
117/23

ДИРЕКЦИЈА
ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Рег.бр.
Бр./стр.
1094. Правилник за начинот на водење на
единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка,
како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата ........................................................
41/36
4653. Правилник за начинот на вршење на
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ДИРЕКЦИЈА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ
ИНФОРМАЦИИ
Рег.бр.
Бр./стр.
4669. Правилник за формата и содржината
на обрасците на безбедносните прашалници и на безбедносните сертификати.......................................................
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конкуренцијата....................................
7/82
311. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата....................................
7/82
312. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата....................................
7/82
313. Решение од Комисија за заштита на
конкуренција .......................................
7/83
314. Решение од Комисија за заштита на
конкуренција .......................................
7/83
315. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
7/83
316. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
7/84
317. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
7/84
318. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
7/85
319. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
7/85
320. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
7/86
321. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
7/86
322. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
7/86
323. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
7/87
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2187. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ...................................
2188. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата....................................
2189. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата....................................
2190. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата.....................................
2191. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата....................................
2192. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата....................................
2193. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата.....................................
2194. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата.....................................
2195. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата.....................................
2196. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата....................................
2197. Решение од Комсија за заштита на
конкуренцијата ....................................
2198. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата.....................................
2199. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата.....................................
2200. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата.....................................
2201. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата.....................................
2202. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата......................................
4812. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.......................................
4813. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................
4814. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4815. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4816. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
4817. Решение од Комисјата за заштита на
конкуренцијата....................................
4818. Решение од Комисјата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4819. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
4820. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
4821. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
4822.Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата...................................
4823.Решение од Комисјата за заштита на
конкуренцијата....................................
4824.Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4825.Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................

78/3
78/3
78/4
78/4
78/5
78/6
78/7
78/8
78/8
78/9
78/10
78/13
78/14
78/14
78/15
78/15
219/18
219/19
219/20
219/21
219/22
219/23
219/23
219/24
219/24
219/25
219/25
219/26
219/26
219/27
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4826.Решение од Комисјата за заштита на
конкуренцијата....................................
4827.Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата...................................
4828. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
4829. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4830. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4831. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4832. Решение од Комисјата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4833. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4834. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4835. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата....................................
4836. Решение на Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................
4837. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4838. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4839. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4840. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4841. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................
4842. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.....................................

4711. Одлука за утврдување на цената на

219/27
219/27
219/28
219/28

годишната претплата на службеното
гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2017 година...........
4712. Одлука за утврдување на цената на
годишната претплата на Регистарот на
прописи на Република Македонија за
2017 година..........................................

210/35

210/36

219/28
219/33
219/33
219/34
219/34
219/35
219/35
219/36
219/36
219/36
219/37
219/37
219/38

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“
Рег.бр.
Бр./стр.
355. Одлука за утврдување на цената на
годишната претплата на службеното
гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2016 година.............
9/23
356. Одлука за утврдување на цената на
годишната претплата на Регистарот на
прописи на Република Македонија за
2016 година..........................................
9/24
4133. Одлука за дополнување на Одлуката
за утврдување на цената за објавување
на огласи, акти и неважечки документи
во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“...........
186/8
4149. Исправка.............................................
187/8
4578. Одлука за дополнување на Одлуката
за утврдување на цената за објавување
на огласи, акти и неважечки документи
во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“............
205/23

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“
- КИЧЕВО
Рег.бр.
Бр./стр.
213. 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...
4/19
790. Одлука за започнување на постапка
за доделување на Договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на
вода за комерцијални потреби............
29/23
2183. Одлука за поништување на постапката 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...............
77/23
3491. 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... 146/19

ЗДРУЖЕНИЕ
ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ
МУЗИЧКИ ПРАВА
Рег.бр.
Бр./стр.
938. Правилник за измени и дополнување
на Правилникот за распределба на авторските надоместоци.........................
36/8
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ЗДРУЖЕНИЕ
ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ
МУЗИЧКИ ПРАВА СОКОМ-МАП
Рег.бр.
Бр./стр.
4268. Правилник за распределба на авторските надоместоци..............................
190/101

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Рег.бр.
691. Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу општина
Радовиш и општина Кривогаштани...
1186. Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка ..............................
1272. Договор помеѓу Општините Битола и
Могила................................................
1733. Договор меѓу Општина Град Скопје
и Општина Карпош...............................
2115. Договор помеѓу Општина Велес и
Општина Петровец..............................
3906. Договор за меѓуопштинска соработка
4435. Договор склучен помеѓу Општина
Велес и Општина Росоман................
4527. Договор за меѓуопштинска соработка

Бр./стр.

24/15
45/23
49/32
61/28
73/40
172/39
196/39
202/83

МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА
ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА МАРнет
Рег.бр.
Бр./стр.
375. Одлука за укинување на Правилник за
арбитражна постапка при Македонска
академска истражувачка мрежа МАР10/28
нет..........................................................
376. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македон10/28
ски .МКД домен....................................

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА
МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
2341. Одлука за донесување на Мрежни
правила за изменување и дополнување
на Мрежните правила за дистрибуција
на електрична енергија.........................
87/39
2342. Мрежни правила за изменување и дополнување на мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија...
87/40
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АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕГРИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ
СИСТЕМ-ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
„МЕПСО“ СКОПЈЕ
Рег. бр.
4428. Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети ...............

Бр./стр.
195/26

АKЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА
ВОЗДУХОЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА
М-НАВ АД СКОПЈЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
4843. Статут на Акционерско друштво во
државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги на воздухопловната навигација (Пречистен текст)........
219/38

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
2116. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на согласност за вршење на научни геолошки
истражувања.........................................
73/41
2117. Правилник за формата и содржината
на барањето за вршење на стручна
оцена (ревизија) на геолошка документација..............................................
73/43
2532. Тарифник за утврдување на висината
на надоместоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација од геолошките истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба
на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и
унапредување на животната средина и
за утврдување на висината на надоместокот за работа на членовите на
103/11
Комисијата за ревизија.........................
3920. Правилник за содржината и начинот
на изработка на геолошка документација од геолошките истражувања за
утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на
тлото за потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапре175/6
дување на животната средина.............
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