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на Законот за иновациската дејност...
1183. Закон за изменување и дополнување
на Законот за студентскиот стандард.
1184. Закон за изменување и дополнување
на Законот за стручно образование и
обука...................................................
1185. Закон за изменување и дополнување
на Законот за средното образование..
1186. Закон за изменување и дополнување
на Законот за отворените граѓански
универзитети за доживотно учење.....
1187. Закон за изменување и дополнување
на Законот за просветната инспекција......................................................
1188. Закон за изменување и дополнување
на Законот за основното образование
1189. Закон за изменување и дополнување
на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа................
1190. Закон за изменување и дополнување
на Законот за рамномерен регионален развој............................................
1346. Закон за изменување и дополнување
на Законот за заштита на сведоци......
1347. Закон за Оперативно-техничка агенција......................................................
1348. Закон за следење на комуникациите.
1465. Закон за високото образование*......
1466. Закон за изменување и дополнување
на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.............................
1467. Закон за изменување и дополнување
на Законот за Судскиот совет на Република Македонија...........................
1468. Закон за изменување и дополнување
на Законот за судовите......................
1469. Закон за изменување и дополнување
на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија..........
1470. Закон за изменување и дополнување
на Законот за консолидација на земјоделско земјиште..............................
1471. Закон за изменување и дополнување
на Законот за рибарство и аквакултура.....................................................
1472. Закон за изменување и дополнување
на Законот за земјоделство и рурален
развој..................................................

64/104
64/105
64/106
64/107
64/108
64/109
64/110
64/111
64/112
64/113
64/114
64/115
64/116
71/2
71/5
71/16
82/2
83/3
83/19
83/32
83/37
83/46
83/58
83/61

1473. Закон за изменување и дополнување
на Законот за ловството....................
1474. Закон за изменување и дополнување
на Законот за инспекциски надзор.....
1475. Закон за изменување и дополнување
на Законот за класифицирани информации.................................................
1476. Закон за изменување и дополнување
на Законот за управување со кризи....
1477. Закон за изменување и дополнување
на Законот за заштита и спасување...
1478. Закон за изменување и дополнување
на Законот за здравјето на растенијата.......................................................
1479. Закон за изменување и дополнување
на Законот за државниот инспекторат за земјоделство............................
1480. Закон за изменување и дополнување
на Законoт за шумарска и ловна
инспекција............................................
1481. Закон за изменување на Законот за
стоковните резерви.............................
1482. Закон за изменување и дополнување
на Законот за финансиската полиција
1483. Закон за изменување и дополнување
на Законот за Народната банка на Република Македонија...........................
1484. Закон за изменување и дополнување
на Законот за спречување на перење
пари и финансирање на тероризам.....
1485. Закон за изменување и дополнување
на Законот за јавните набавки...........
1486. Закон за изменување и дополнување
на Законот за Централен регистар......
1487. Закон за изменување и дополнување
на Законот за хартии од вредност.....
1488. Закон за изменување и дополнување
на Законот за државната ревизија.......
1489. Закон за изменување и дополнување
на Законот за Управата за јавни приходи....................................................
1490. Закон за изменување и дополнување
на Законот за супервизија на осигурувањето............................................
1491. Закон за изменување и дополнување
на Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)...
1492. Закон за изменување и дополнување
на Законот за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати............
1493. Закон за изменување и дополнување
на Законот за фондот за осигурување
на депозити.........................................
1494. Закон за изменување и дополнување
на Законот за девизната инспекција...
1495. Закон за изменување и дополнување
на Законот за државната статистика...
1496. Закон за изменување на Законот за
основање на Агенција за промоција и
поддршка на туризмот во Република
Mакедонија..........................................
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83/68
83/68
83/69

83/70
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1497. Закон за изменување на Законот за
основање на Агенција за енергетика
на Република Македонија..................
1498. Закон за изменување и дополнување
на Законот за стандардизација...........
1499. Закон за изменување и дополнување
на Законот за заштита на конкуренцијата............................................
1500. Закон за изменување и дополнување
на Законот за индустриската сопственост.....................................................
1501. Закон за изменување и дополнување
на Законот за акредитација................
1502. Закон за изменување на Законот за
технолошки индустриски развојни
зони.....................................................
1503. Закон за изменување на Законот за
комплементарна и алтернативна медицина.................................................
1504. Закон за изменување и дополнување
на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност..
1505. Закон за изменување и дополнување
на Законот за санитарната и здравствената инспекција...........................
1506. Закон за изменување и дополнување
на Законот за лековите и медицинските средства....................................
1507. Закон за финансиска поддршка на
инвестиции.........................................
1508. Закон за изменување и дополнување
на Законот за државен пазарен
инспекторат........................................
1509. Закон за изменување и дополнување
на Законот за ревизија.......................
1510. Закон за изменување и дополнување
на Законот за хартии од вредност.......
1511. Закон за изменување и дополнување
на Законот за Кредитно биро.............
1512. Закон за изменување и дополнување
на Законот за технолошки индустриски развојни зони..........................
1806. Закон за енергетика (*)...................
1807. Закон за изменување и дополнување
на Законот за оружјето(*).................
1808. Закон за странци (*)..........................
1840. Закон за изменување на Законот за
животната средина.............................
1841. Закон за изменување и дополнување
на Законот за вработување на инвалидни лица.........................................
1842. Закон за изменување и дополнување
на Законот за државните награди......
1843. Закон за изменување и дополнување
на Законот за електронско управување....................................................
1844. Закон за изменување на Изборниот
законик...............................................
2185. Закон за изменување на Законот за
вработувањето и осигурување во
случај на невработеност .....................

83/86
83/87
83/87
83/88
83/89
83/90
83/91
83/21
83/93
83/94
83/95
83/111
83/113
83/117
83/120
83/124
96/2
97/3
97/10
99/2
99/3
99/6
99/7
99/11
113/2

2186. Закон за поддршка на млади при купување на музички инструменти .......
2187. Закон за приватните агенции за вработување ...............................................
2188. Закон за изменување на Законот за
заштита на природата ..........................
2189. Закон за изменување и дополнување
на Законот за лековите и медицинските средства ......................................
2291. Закон за спречување перење пари и
финансирање на тероризам*.............
2292. Закон за изменување и дополнување
на Законот за Царинската управа......
2293. Закон за изменување и дополнување
на Законот за акцизите.......................
2294. Закон за изменување на Законот за
приватизација и закуп на градежно
земјиште во државна сопственост.....
2295. Закон за изменување и дополнување
на Законот за работните односи.........
2296. Закон за изменување на Законот за
трговија...............................................
2297. Закон за изменување и дополнување
на Законот за градежните производи
2298. Закон за изменување на Законот за
државен пазарен инспекторат...........
2299. Закон за изменување на Законот за
инспекциски надзор............................
2300. Закон за изменување и дополнување
на Законот за трговските друштва......
2301. Закон за изменување и дополнување
на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно
училиште, ученички дом и отворен
граѓански универзитет за доживотно
учење..................................................
2719. Закон за изменување и дополнување
на Изборниот законик.......................
2720. Закон за изменување и дополнување
на Законот за финансирање на политичките партии...................................
2721. Закон за изменување и дополнување
на Законот за Владата на Република
Македонија........................................
2722. Закон за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај
и уредите за запишување во патниот
сообраќај (*)......................................
2723. Закон за изменување и дополнување
на Законот за превоз во патниот сообраќај (*)..........................................
2724. Закон за изменување и дополнување
на Законот за минимална плата во
Република Македонија......................
2725. Закон за изменување на Законот за
безбедност на производите...............
2726. Закон за изменување на Законот за
заштита на потрошувачите...............
2727. Закон за изменување на Законот за
обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење...........
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113/28
113/29
120/2
120/75
120/80
120/80
120/82
120/84
120/85
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140/2
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140/10
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2728. Закон за изменување на Законот за
контрола на предметите од скапоцени метали...........................................
2729. Закон за изменување на Законот за
пратениците........................................
2738. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2017 година..
2764. Закон за изменување и дополнување
на Царинскиот закон (*).....................
2975. Закон за задолжување на Република
Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - светска банка по договорот за заем за финансирање на проектот за унапредување на социјалните услуги..............
2976. Закон за дополнување на Законот за
превоз во патниот сообраќај.............
2977. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по финансискиот договор, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија
и други приоритетни проекти – V
фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот..
2978. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по договорот
за заем за финансирање на Патната
делница Крива Паланка – Деве Баир
(граница со Бугарија), кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова
и развој и Јавно претпријатие за
државни патишта................................
2979. Закон за изменување и дополнување
на Законот за Академијата за судии и
јавни обвинители...............................
3007. Закон за изменување и дополнување
на Законот за финансиската инспекција во јавниот сектор........................
3008. Закон за изменување и дополнување
на Законот за основање на Агенција
за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој............
3053. Закон за дополнување на Законот за
градење..............................................
3054. Закон за дополнување на Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги.................................................
3055. Закон за изменување и дополнување
на Законот за просторно и урбанистичко планирање...............................
3056. Закон за дополнување на Законот за
реализација на инфраструктурни
проекти за изградба на патна делница Миладиновци –Штип и патна делница Кичево – Охрид........................
3553. Закон за изменување и дополнување
на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на
патна делница Миладиновци–Штип
и патна делница Кичево – Охрид.......
3610. Исправка...........................................

140/91
140/92
141/2
144/2

163/3
163/4

163/4

163/6
163/8
164/2

164/9
168/3
168/3
168/4

168/6

194/2
198/47
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3598. Закон за изменување и дополнување
198/2
на Законот за судска служба..............
3599. Закон за изменување на Законот за
198/6
данокот на додадена вредност..........
3600. Закон за изменување и дополнување
на Законот за супервизија на осигу198/6
рување................................................
3601. Закон за изменување и дополнување
на Законот за финансиската поли198/23
ција.....................................................
3602. Закон за престанување на важењето
на Законот за гаранција на Република
Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на проектот ХЕ Бошков мост кој ќе се склучи
меѓу Европската банка за обнова и
198/27
развој и АД ЕЛЕМ..............................
3603. Закон за изменување на Законот за
задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за финансирање на Проектот за изградба и модернизација на
клиничкиот центар Мајка Тереза во
Скопје и Регионалната клиничка бол198/27
ница во Штип......................................
3604. Закон за изменување и дополнување
на Законот за заштита на децата......... 198/28
3605. Закон за материјално обезбедување
на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со до198/33
минантна сопственост на државата...
3606. Закон за изменување и дополнување
на Законот за вработените во јавниот
198/35
сектор.................................................
3607. Закон за изменување и дополнување
198/39
на Законот за кривичната постапка...
3608. Закон за изменување и дополнување
на Законот за Јавното обвинителство. 198/44
3609. Закон за дополнување на Законот за
198/46
судовите...............................................
3743. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за
207/2
2018 година.......................................
3744. Закон за дополнување на Законот за
извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година............ 207/463
3745. Закон за изменување и дополнување
на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на
патна делница Миладиновци – Штип
208/2
и патна делница Кичево-Охрид.........
3746. Закон за изменување на Изборниот
208/63
законик................................................
3747. Закон за изменување и дополнување
на Законот за извршување на санкци209/2
ите .........................................................
3748. Закон за финансиска поддршка на
единиците на локалната самоуправа
и единки корисници основани од
единиците на локалната самоуправа
за финансирање на доспеани, а неп209/3
латени обврски .....................................
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3749. Закон за дополнување на Законот за
финансирање на единиците на локал209/9
ната самоуправа ..................................
3940. Закон за отпишување на камати за
наплата на долгови кои произлегуваат од услуги од вршители на комунални дејности, телефонија, мобилни
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стан.....................................................
2957. Одлука за утврдување коефициент
за плата на директор на Оперативно техничката агенција - OTA...............
2958. Одлука за изменување на Одлуката
за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил
во лична сопственост за службени
цели и надоместок на трошоци за патарина.................................................
2967. Одлука за објавување јавен оглас за
именување на претседател и членови
на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка
од работен однос во втор степен......
2968. Одлука за објавување јавен оглас за
избор на заменик директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци....................................................
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2969. Одлука за објавување јавен оглас за
именување на претседател и три члена на Државната комисија за жалби
по јавни набавки.................................
2970. Одлука за распишување јавен оглас
за избор на Здруженија од областа на
човековите права, полициското право и правосудството..........................
2971. Одлука за објавување јавен оглас за
именување на претседател и два члена на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер....................
2980. Одлука за давање согласност на општите акти на Народниот правобранител..................................................
3039. Одлука за избор на директор на
Оперативно-техничката агенција ОТА.....................................................
3474. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на претседатели, заменици
на претседателите, членови и нивни
заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.............
3475. Одлука за изменување на Одлуката
за основање на пратенички групи на
Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и
членови на пратеничките групи на
Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави..............................................
3476. Одлука за дополнување на Одлуката
за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици членови на националниот Совет за
Евроинтеграции ...................................
3477. Одлука за дополнување на Одлуката
за утврдување на составот на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија .................................
3478. Одлука за именување на претседател и членови на Одборот за доделување на Државната награда „22 Ноември" ...................................................
3479. Одлука за именување на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен ...........................................
3480. Одлука за именувањe претседател
на Комисијата за заштита на правото
на слободен пристап до информации
од јавен карактер .................................
3481. Одлука за именување на претседател и членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата .......................
3561. Исправка...........................................
3482. Одлука за именување на претседател и членови на Државната комисија за жалби по јавни набавки ..............
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3532. Одлука за пристапување кон измена
на Уставот на Република Македонија
3535. Одлука за објавување јавен оглас за
избор на член на Државниот совет
за превенција на Детско престапништво................................................
3536. Одлука за распишување јавен оглас
за назначување на претседател и
членови на Советот за граѓански надзор.......................................................
3537. Одлука за распишување јавен оглас
за именување на членови на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации............................................
3538. Одлука за огласување именување на
членови на Државната комисија за
спречување на корупцијата...............
3557. Одлука за именување на членови на
Советот на експерти на Агенцијата
за супервизија на осигурување..........
3558. Одлука за именување на неизвршен
член на Советот на Народната банка
на Република Македонија..................
3559. Одлука за избор на член на Државниот совет за превенција на детско
престапништво...................................
3680. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан...........
3681. Одлука за испраќање на припадник
на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Европската Унија „АЛТЕА“,
во Босна и Херцеговина.....................
3682. Одлука за изменување на Одлуката
за одобрување на продолжување на
рокот за постоење на кризна состојба
заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија...........
4552. Oдлука за разрешување на членови
на Владата на Република Македонија
4553. Одлука за избор на членови на Владата на Република Македонија.........

ДЕКЛАРАЦИИ
191/6
192/2

193/2

Рег. бр.
Бр./стр.
780. Декларација по повод 75 години од
депортацијата на Евреите од Македонија во Логорот на смртта Треблинка
41/5
2576. Декларација за поддршка на пристапниот процес за членство на Република Македонија во НАТО ...........
133/3

КОДЕКСИ
193/2

Рег. бр.
Бр./стр.
2121. Кодекс за етичко однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија.....................................
109/3

193/3

ЗАКЛУЧОЦИ
193/3
195/2
195/3
195/3

204/3

204/3

204/3
242/2
242/2

СТРАТЕГИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
1464. Национална стратегија за развој на
културата во Република Македонија
81/2
во периодот 2018-2022 година............

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
3560. Автентично толкување на членот
29 став (2) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник
на Република Македонија“ број
28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008,
42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16,
195/3
61/16, 64/18 и 120/18)........................
4106. Исправка...........................................
225/3

Рег. бр.
Бр./стр.
3954. Заклучоци од Собранието на Република Македонија...............................
221/2

МЕЃУНАРОДНИ
ДОГОВОРИ
Рег. бр.
Бр./стр.
1. Закон за ратификација на Конвенци12/2
јата за ноќна работа, 1990 (С171).........
2. Закон за ратификација на Договорот
за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија
12/25
и Република Бугарија...........................
3. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за редовен воздушен сообраќај меѓу и вон нивните терито12/38
рии........................................................
4. Закон за ратификација на Конвенцијата за организации на рурални работ12/113
ници, 1975 (С141)................................
5. Закон за ратификација на Конвенцијата за трудови статистики, 1985
12/130
(С160)...................................................
6. Закон за ратификација на Дополнителниот протокол 5 на договорот за
изменување и пристапување на Централно европскиот Договор за сло12/147
бодна трговија.......................................
7. Закон за ратификација на измените и
дополнувањата на Конвенцијата за
меѓународен железнички превоз (КОТИФ) од 9 мај 1980 година содржана
во Протоколот од 3 јуни 1999 година
36/2
(Протокол донесен во Вилнус)..........
8. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија
36/17
за соработка во областа на туризмот...
9. Закон за ратификација на Договорот
за воена финансиска соработка меѓу
Владата на Република Македонија и
36/31
Владата на Република Турција...........
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Закон за ратификација на Договорот
меѓу Македонската Влада и Израелската Влада за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од
фискална евазија по однос на даноците на доход..........................................
Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово
за преземање на лица со незаконски
престој..................................................
Закон за ратификација на Протоколот за изменување на член 50 (а) од
Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство.............................
Закон за ратификација на Протоколот за изменување на член 56 од Конвенцијата за меѓународно цивилно
воздухопловство.................................
Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Република Македонија и Република Бугарија за соработка во случај
на катастрофи......................................
Закон за ратификација на изменувањата на Протоколот 2 кон Договорот
за слободна трговија меѓу Република
Македонија и Република Турција, изменет со Одлуката број 1/2018 на Мешовитиот комитет воспоставен со Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република
Турција................................................
Закон за ратификација на Договорот
за воена и финансиска соработка меѓу
Владата на Република Македонија и
Владата на Република Турција...........
Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Босна
и Херцеговина за условите за патување на државјаните на двете земји.......
Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за полициска соработка..................................
Закон за ратификација на измените и
дополнувањата на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка, извршени со Одлука број 1/2017 на Мешовитата комисија на ЕУ-ЕФТА за заеднички транзит.....................................
Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македонија и Австриската Сојузна Влада за
размена и заемна заштита на класифицирани информации.......................
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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
36/46

52/2

Рег. бр.
Бр./стр.
1755. Закон за минимална плата во Република Македонија (Пречистен текст)...
90/2
1761. Зaкон за инспекцијата на труд (Пречистен текст).........................................
92/2

52/70

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УКАЗИ

52/75

84/2

84/39

96/2

110/2

121/1

166/2

208/2

КОМИСИЈА
ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
1117. Одлука за определување на коефициент за пресметување на плата на
Претседателот на Комитетот за одно61/2
си меѓу заедниците.............................

Рег. бр.
Бр./стр.
104. Указ за отповикување од должноста
пратеник на Република Македонија
во Алијансата на цивилизациите на
Обединетите нации............................
10/2
146. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Република Албанија.....................................
14/2
147. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Државата Израел...........................................
14/2
148. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија и Шеф на
Постојаната мисија на Република
Македонија при Обединетите нации..
14/2
149. Указ за отоповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при
Светиот Престол................................
14/3
593. Указ бр. 39 од Претседателот на Република Македонија...........................
35/19
666. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Австралија и Нов Зеланд..............................
38/3
667. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Република Словенија...................................
38/3
668. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Република Индија........................................
38/3
669. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Арапска
Република Египет...............................
38/3
670. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Италијанската Република, Суверен Воен
Ред на Малта и Република Малта.......
38/4
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671. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
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1060. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Кралството Данска......................................
1061. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
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вонреден и ополномоштен амбасадор
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на Република Македонија во Република Франција .....................................
1391. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија и Шеф на
Мисијата на Република Македонија
при Европската унија ..........................
1540. Указ бр. 40 од Претседателот на Република Македонија ...........................
1541. Указ бр. 41 од Претседателот на Република Македонија ...........................
1542. Указ бр. 42 од Претседателот на Република Македонија ...........................
1543. Указ бр. 43 од Претседателот на Република Македонија ...........................
1544. Указ бр. 44 од Претседателот на Република Македонија ...........................
1545. Указ бр. 45 од Претседателот на Република Македонија ...........................
1546. Указ бр. 46 од Претседателот на Република Македонија ...........................
1547. Указ бр. 47 од Претседателот на Република Македонија ...........................
1548. Указ бр. 48 од Претседателот на Република Македонија ...........................
1549. Указ бр. 49 од Претседателот на Република Македонија ...........................
1550. Указ бр. 50 од Претседателот на Република Македонија ...........................
1551. Указ бр. 51 од Претседателот на Република Македонија ...........................
1895. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен Амбасадор на Република Македонија во Унгарија..................................................
1929. Указ бр. 38 од Претседателот на Република Македонија...........................
2505. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија и постојан
претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа....................................................

38/4
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57/2

57/2

76/2

76/2
85/3
85/3
85/3
85/3
85/4
85/4
85/4
85/4
85/5
85/5
85/5
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101/2
103/3

129/2

2769. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Јапонија.........................................................
2770. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во
Обединетото Кралство на Велика
Британија и Северна Ирска...............
2771. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во
Кралството Норвешка.......................
2772. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Црна Гора...............................................
2773. Указ за поставување на должноста
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2839. Указ број 53 од Претседателот на Република Македонија ............................
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3462. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија, Шеф на
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Македонија во Република Грција......
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4535. Уредба за ознаките за униформите
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Уредба за правилата и условите за
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потребниот персонал, опремата и
другите посебни услови неопходни
за безбедно и уредно работење...........

Стр. 17

6/2

8/2
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додадена вредност по општини за
2019 година.........................................
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2774. Уредба за Методологијата за утврдување на критериуми за распределба
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одобрение за летање ............................
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3045. Уредба за изменување на Уредбата
за условите и начинот на користење
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за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.........
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за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018
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стварна службеност..............................
3706. Уредба за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски
авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од
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1. Одлука за укинување на увозната
давачка - царинската стапка за елек1/2
трични акумулатори литиум-јонски...
2. Одлука за максималниот износ на
ново задолжување преку издавање
државни хартии од вредност на меѓународниот пазар на капитал - еврообврзница на Република Македонија....
1/2

19.
20.

21.

Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент
Охридски“ - Битола............................
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Крушево.........................
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Службата на Собранието на Република Македонија...........................
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Куманово.......................
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Велес..............................
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Делчево..........................
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Крушево..........................
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Ресен...............................
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Неготино.........................
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Прилеп............................
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Здружението библиотека „АЛБИ“ с. Бабино - Демир Хисар.............
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Центар за
култура „Кочо Рацин“ - Кичево.........
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ Штип....................................................
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
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на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за управување со одземен имот.........................................
673. Одлука за изменување на Одлуката
за менување на називот на Аеродромот во Скопје......................................
674. Одлука за давање одобрение за основање на приватно средно училиште „Св. Лука“ - Скопје........................
675. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на
Државниот студентски дом „Скопје“
– Скопје..............................................
676. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за
експлоатација на техногени минерални суровини на локалитетот „Железара”, Општина Гази Баба................
723. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ Тополка со реф.бр.316 и
придружни објекти КО Дреново, Општина Чашка.......................................
724. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на полигон за
обука на возачи КО Г. Оризари, Општина Битола......................................
725. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба..............................................
726. Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација на минерална суровина – железно никлосна руда на локалитетот „Ржаново“,
Општина Кавадарци...........................
727. Одлука за продажба на недвижна
ствар во Охрид...................................
728. Одлука за изменување на Одлуката
за висината на надоместоците за
спроведување на системот за идентификација и регистрација на животните и висината на надоместокот за дополнителни официјални контроли......
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729. Одлука за одземање на одобрение
за основање на Приватна установа за
деца – Центар за ран детски развој
„Призма“ во Куманово.......................
730. Одлука за престанување на важењето на Тарифникот за висината на надоместоците за поднесено барање за
добивање согласност и за дадено
стручно мислење................................
731. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Град Скопје....................................
732. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба..............................................
733. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за промена
на трасата на инфраструктурен линиски објект водозафат со цевковод
за мала хидроелектрична централа
Одри со реф. бр.105 со изведена траса КО Одри - вон г.р. Општина Теарце.....................................................
734. Одлука за запишување на правотo
на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Македонија
во јавната книга за запишување на
правата на недвижностите................
736. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука Државен просветен инспекторат.......
737. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – кварц на Цементарница УСЈЕ
АД Скопје на локалитетот „Цепенка“
с.Варвара, Општина Студеничани и
Општина Сопиште...............................
738. Одлука за давање право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на Општина Битола.....................
739. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на
Република Македонија........................
740. Одлука за давање согласност за
пренос на концесија за експлоатација
на минералната суровина – варовник
на локалитетот „Превалец 1“, Општина Велес од Друштвото за производство, градежништво, трговија и
услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово на
Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увозизвоз Скопје.........................................
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741. Одлука за давање согласност за
пренос на концесија за експлоатација
на минералната суровина – варовник
на локалитетот „Тодорови Бавчи“,
Општина Велес од Друштвото за
производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН
експорт-импорт ДООЕЛ Куманово
на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увозизвоз Скопје........................................
742. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена Г3-сервиси КО Кучевиштевон г.р., Општина Чучер Сандево......
743. Одлука за продажба на недвижна
ствар во село Смојмирово, Општина
Берово.................................................
744. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба..............................................
745. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на здружението Општинска организација на Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна
на Македонија 1941-1945 и граѓаните
продолжувачи во Општината Струга
746. Одлука за утврдување на вишокот
на неескплоатирани количини на минерална суровина - геотермална вода
од експлоатационите бунари на локалитетот „Д. Подлог - Бања“, Општина Кочани и Општина Чешиново Облешево...........................................
747. Одлука за давање на согласност со
подавка преку нотар да се понуди
градежно земјиште, на кое Република Македонија е сопственик на најмалку 70% од вкупната површина на
градежната парцела, на другите сопственици на катастарските парцели
од кои е формирана градежната парцела......................................................
748. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работата на
Фондот за иновации и технолошки
развој за 2017 година.........................
749. Одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Град
Скопје.................................................
750. Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Крстец“ Општина Прилеп...
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751. Одлука за избор на овластен ревизор
за ревизија на Годишната сметка и
Финансиските извештаи за 2017 година на Акционерското друштво
„Македонска информативна агенција“
- Скопје, во државна сопственост......
752. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кратово...........................
753.Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за поставување на 10(20)КВ вод за приклучување на МХЕЦ Врановска река 312
со напојна точка КО Г Врановци и
КО Лисиче, Општина Чашка...............
754.Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за промена на трасата на инфраструктурен
линиски објект водозафат со цевковод за мала хидроелектрична централа Одри со реф. бр.106 со изведена
траса КО Одри-вон г.р. Општина Теарце.....................................................
755.Одлука за давање согласност на
Среднорочната програма за работа
на Фондот за иновации и технолошки развој за финансиска поддршка
на микро, мали и средни претпријатија за 2018-2020 година....................
756. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба..............................................
757. Одлука за затворање на Почесниот
конзулат на Република Македонија
во САД, со седиште во Колумбус
(Охајо).................................................
758. Одлука за затворање на Почесниот
конзулат на Република Македонија
во САД, со седиште во Тусон............
759. Одлука за затворање на Почесниот
конзулат на Република Македонија
во САД, со седиште во Сан Диего...
760. Одлука за затворање на Почесниот
конзулат на Република Македонија
во САД, со седиште во Њу Порт Коуст.......................................................
761. Одлука за затворање на Почесниот
конзулат на Република Македонија
во Индија, со седиште во Бангалор...
781. Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална
суровина – мермеризиран варовник
на локалитетот „Свети Трипун“ с.
Говрлево, Општина Сопиште на Цементарница „Усје“ АД Скопје...........
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782. Одлука за продажба на недвижна
ствар во с. Росоман............................
783. Одлука за давање одобрение за основање на Приватна установа за деца
- детска градинка „Мисс Поппинс
Реџио Емилија“ во Скопје.................
784. Одлука за затворање на Почесниот
конзулат на Република Македонија
во САД, со седиште во Наплес (Флорида)....................................................
785. Одлука за пренесување на недвижна
ствар во сопственост на Општина
Дебарца...............................................
813. Одлука за утврдување на Листата
на стоки и технологии со двојна
употреба(*)......................................
821. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми – „Македонски шуми“–п.о. Скопје.................
822. Одлука за давање согласност на Одлуката за кредитно задолжување на
Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ – п.о. – Скопје..................
823. Одлука за запишување на правото
на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Македонија
во Катастарот на недвижностите........
824. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план за с.Мојанци за
изградба на објекти со намена А - домување, Б-комерцијални и деловни
намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси,
Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Мојанци, Општина Кочани......................................................
825. Одлука за продажба на движни
ствари..................................................
826. Одлука за отуѓување на градежно
земјиште сопственост на Република
Македонија.........................................
827. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижнa
ствар на Министерството за култура..
828. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина
Куманово.............................................
829. Одлука за избор на овластен ревизор
за ревизија на Годишната сметка и
Финансиските извештаи за 2017 година на Акционерското друштво за
приредување игри на среќа Државна
лотарија на Македонија......................
830. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби
за организирање на рекреативен риболов со бр. 42-8254/1 од 29.9.2014
година на Рекреативната зона „Акумулација Глобочица“.........................
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831. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на производен
комплекс со намена Г2-лесна индустрија КО Сарај, Општина Сарај.........
832. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Г3-сервиси КО Лескоец, Општина Охрид.......................................
833. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижна ствар
на Министерството за економија Државниот пазарен инспекторат.......
834. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.........
835. Одлука за основање на Национална
установа „Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Македонија“ – Скопје..............................
836. Одлука за отповикување на Генерален конзул и шеф на Генералниот
конзулат на Република Македонија
во Италијанската Република, со седиште во Венеција.............................
837. Одлука за изменување на Одлуката
за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина –
бакар и злато на Друштвото за производство, промет и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје на
локалитетот „Иловица“, Општина
Босилово и Општина Ново Село.........
838. Одлука за формирање на Управен
одбор на Проектот – Самовработување со кредитирање и проектот - Кредитирање на правни субјекти (микро
и мали претпријатија) за отворање на
нови работни места............................
839. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од
економската помош од странство на
Република Македонија........................
840. Одлука за укинување на царинската
стапка за ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други
полиамиди или од полиестри............
841. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Јавното
претпријатие за извршување на водостопански дејности хидросистем
„Злетовица“ – Пробиштип.................
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44/25

44/25
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893. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини..................................
894. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен
престој за државјаните на Република
Азербејџан..........................................
895. Одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој во Република Македонија за државјаните
на Украина..........................................
896. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен
престој за државјаните на Руската
Федерација..........................................
897. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен
престој за државјаните на Република
Казакхстан.........................................
919. Одлука за распишување Оглас за
именување државен правобранител
на Република Македонија..................
920. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Б2-големи трговски единици
(продажен салон) КО Дебреше, Општина Гостивар..................................
921. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Тетово - вон - г.р., Општина Тетово.....................................
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трајно користење на движни ствари
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3139. Одлука за престанок и за давање на
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3255. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Фондот за осигурување на депозити....................................................
3256. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Куманово......................
3257. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Битола..........................
3258. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Град Скопје..................................
3259. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Гостивар........................
3260. Одлука за престанок и за давање на
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3263. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Федерација на планинарски
сојуз на Република Македонија..........
3410. Исправка...........................................
3264. Одлука за испраќање на републички
сили за заштита и спасување за учество на меѓународна вежбовна активност при спасување од урнатини и
поплави „СРБИЈА 2018“ во Република Србија............................................
3265. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – песок и чакал
на Друштвото за производство трговија и услуги ЈЈ АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Трница“ Општина Студеничани.
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градежно земјиште за изработка на
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комплекс со придружни содржини со
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Алданци, Општина Крушево.............................
3274. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за финансии – Управа
за јавни приходи ..................................
3275. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
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Град Скопје.......................................
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3289. Одлука за продажба на движни
ствари ...................................................
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земјоделско земјиште со непосредна
спогодба ...............................................
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3294. Одлука за формирање на Координативно тело за координација и следење на спроведувањето на рестриктивните мерки .....................................
3301. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „MAPLE ARCH 18“, во Република Литванија ....................................
3302. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движна ствар на
Министерство за финансии - Царинска управа ............................................
3303. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „THRACIAN SWORD 18“, во
Република Бугарија .............................
3304. Одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела“ во времето
од 1 до 7.10.2018 година ..................
3305. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижни
ствари на оперативно - техничката
агенција-ОТА ......................................
3309. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Здравствен дом – Крива Паланка ................
3310. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во
ловиштето бр. 3 „Козјак“ во ловен
реон Куманово.....................................
3311. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во
ловиштето бр. 4 „Љубодраг“ во ловен реон Куманово ..............................
3312. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во
ловиштето бр. 5 „Слупчане“ во ловен реон Куманово ..............................
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3317. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во
ловиштето бр.9 „Облавце“ во ловен
реон Куманово .....................................
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во ловен реон Куманово....................
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3328. Одлука за присилна концесија на
дивечот од ловиштето бр.8 „Желувино“ во ловен реон Куманово ...........
3329. Одлука за присилна концесија на
дивечот од ловиштето бр. 9
„Облавце“ во ловен реон Куманово
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3330. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.10 „Мургаш“
во ловен реон Куманово ....................
3331. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.11 „Старо Нагоричане“ во ловен реон Куманово..
3332. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.12 „Зеберњак“ во ловен реон Куманово ...........
3333. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.13 „Орашец“
во ловен реон Куманово ....................
3338. Одлука за запишување на правото
на сопственост на недвижнa ствар во
корист на Република Македонија во
Катастарот на недвижности..............
3339. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро
– берза - Скопје во 2017 година.......
3340. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени од работењето нa Јавното
претпријатие за берзанско работење
Агро – берза – Скопје во 2017 година
3341. Одлуки за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро
– берза - Скопје во 2016 година........
3342. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени од работењето нa Јавното
претпријатие за берзанско работење
Агро – берза – Скопје во 2016 година
3343. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Општина Охрид........................
3344. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Општина Охрид........................
3345. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижнa ствар
на Општина Охрид............................
3346. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар........................................
3347. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за 2017 година за работењето на Агенција за храна и ветеринарство...............................................
3348. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ Скопје.................................................
3349. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба со Средното општинско
училиште, со ученички дом „Димитар Влахов“ - Струмица....................

180/8
180/8
180/9
180/9

181/5

181/5

181/6

181/6

181/6
181/7
181/7
181/8
181/9

181/9

181/9

181/10

3350. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на АД
„Електрани на Македонија“, во
државна сопственост, Скопје............
3351. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ - Битола......................................
3352. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на стопанскоиндустриски комплекс со намена Г2
– лесна и незагадувачка индустрија
КО Непроштено-вон г.р., Општина
Теарце.................................................
3359. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа - Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ –
Штип...................................................
3731. Исправка...........................................
3360. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кавадарци......................
3361. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Тетово............................
3362. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа - Центар
за култура „Кочо Рацин“ - Кичево......
3363. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа - Универзитетска библиотека „Св. Климент
Охридски“ – Скопје............................
3364. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Центар за
култура - Дебар..................................
3365. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Управниот суд..............................................
3367. Одлука за престанок на користење
на недвижнa ствар на Министерство
за правда – Управа за водење на матични книги........................................
3368. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа – Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово...............
3369. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа - Кинотека на Македонија................................
3370. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа - Центар
за култура „АСНОМ“ - Гостивар......
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4454. Исправка...........................................
3371. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа - Центар
за култура „Браќа Миладиновци“ Струга.................................................
3372. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа - Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид........
3374. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Националната установа Центар за
култура - Крива Паланка ....................
3379. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Измена и дополна на Проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен систем со потребни хидротехнички објекти на потег од бунарско подрачје до приклучок со водоснабдителен систем на стационажа
0+800,00 за ТИРЗ Прилеп..................
3383. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на Друштвото
за производство, промет и услуги
Вест Балкан Стоне увоз-извоз ДОО
Скопје на локалитетот „Питран“
с.Дворци, Општина Пласница............
3384. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на
Друштвото за производство и трговија ЛЕДРА АГРО ДОО Гевгелија на
локалитетот „Смоквица“, Општина
Гевгелија.............................................
3385. Одлука за овластување на организација за изработка на одликувања на
Република Македонија.......................
3386. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина –
мермер на Друштвото за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ
ДОО Кавадарци на локалитетот „Дебриште“, Општина Росоман..............
3387. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Казнено – поправната установа
Затвор Скопје - Скопје.......................
3388. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.........
3389. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за правда - Управа за водење на матичните книги.......
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3390. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за правда - Биро
за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права...........................................
3391. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Универзитетот „Мајка Тереза“
– Скопје..............................................
3392. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено
место за изградба на фотоволтаична
централа за производство на електрична енергија КО Лешок, Општина
Теарце.................................................
3393. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина –
варовник на локалитетот „Климештани“ с.Климештани, Општина Дебарца и Општина Струга...................
3394. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Националниот совет за одржлив развој..
3395. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од стоковните резерви без
надомест.............................................
3405. Одлука за продажба на движни ствари........................................................
3406. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите.........
3407. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
урбанистички план за село Дулица за
изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни
намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси,
Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Дулица, Општина Македонска Каменица............................
3414. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – песок и чакал
на Трговското друштво за одржување на моторни возила, промет, транспорт и туризам Отљанац Звонко
ДООЕЛ Куманово на локалитетот
„Дрвен Мост“, с.Шупли Камен, Општина Куманово.................................
3415. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Кратово...................................
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3416. Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на
локалитетот „Метленик“, Општина
Босилово.............................................
3417. Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на
локалитетот „Лепа Страна“, с. Сарамзалино, Општина Лозово................
3418. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..........................................
3419. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
детални геолошки истражувања.......
3420. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Г2-лесна индустрија КО Челопек-вон г.р., Општина Брвеница....
3421. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Г2–лесна и незагадувачка индустрија КО Зубовце, Општина
Врапчиште...........................................
3422. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена А4-времено сместување КО
Идризово, Општина Гази Баба..........
3423. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
урбанистички план за село Трстеник
за изградба на објекти со намена А домување, Б - комерцијални и деловни намени, В - јавни институции, Г производство, дистрибуција и сервиси, Д - зеленило и рекреација, Е инфраструктура КО Трстеник, Општина Свети Николе.........................
3424. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на
Република Македонија.......................
3425. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на
Република Македонија.......................
3426. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на
Република Македонија........................

188/6

188/6

188/7
188/7

188/7

188/8

188/8

188/9

188/11

188/11

188/11

3427. Одлука за давање на согласност на
Анекс договорот бр.1 кон Договорот
за доделување на државна помош
склучен помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони,
Друштвото за производство, трговија
и услуги ЏАГАТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК СИСТЕМЛЕРИ
ДООЕЛ Илинден и Компанија Џагатај Кабло Санаји Ве Тиџарет А.Д.,
бр.13-288/1 од 9.2.2018 година..........
3428. Одлука за давање согласност на Договорот за доделување на државна
помош на Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ОДВ-Електрик ДООЕЛ с.Мислешево Струга –
корисник на Технолошка индустриска развојна зона „Струга“................
3429. Одлука за давање на согласност на
Анексот кон Договорот за доделување на државна помош на Друштвото
за производство, трговија и услуги
ВИК Македонија ДООЕЛ с.Алинци,
Прилеп – корисник на Технолошко
индустриската развојна зона Прилеп.
3430. Одлука за изменување на Одлуката
за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во
Катастарот на недвижности..............
3431. Одлука за давање на согласност на
Договорот за доделување на државна
помош на Друштвото за производство и трговија Дура аутомотиве
ДООЕЛ Скопје – корисник на Tехнолошкa индустриска развојна зона
Скопје 2..............................................
3432. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ
Тополки ДОО Скопје.........................
3433. Одлука за изменување на Одлуката
за основање на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Македонија...........................
3443. Одлука за одобрување на Годишната
сметка на Акционерското друштво за
вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост
за 2017 година....................................
3444. Одлука за одобрување на финансиските извештаи на Акционерското
друштво за вршење на енергетски
дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна
сопственост за 2017 година...............
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3445. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во
државна сопственост за 2017 година..
3446. Одлука за одобрување на работата и
на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во
државна сопственост на член на Одборот на директори за 2017 година....
3447. Одлука за одобрување на работата и
на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во
државна сопственост на член на Одборот на директори за 2017 година....
3448. Одлука за одобрување на работата и
на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во
државна сопственост на член на Одборот на директори за 2017 година...
3449. Одлука за избор на овластен ревизор
за ревизија на Годишната сметка и на
финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во
државна сопственост за 2018 година..
3450. Одлука за изменување на Статутот
на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности MАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ
Скопје во државна сопственост.........
3451. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за внатрешни работи..............
3452. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на Општина Конче.....................
3453. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Воспитно-поправен дом Тетово.........
3454. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на локален пат КО Градовци, Општина Зелениково.............................
3455. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија за користење на вода за производство на
електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи.......................
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3456. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на
Република Македонија........................
3457. Одлука за доделување на срeдства
на Државниот студентски дом
„Скопје“ - Скопје................................
3458. Одлука за доделување на срeдства
на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје..................................
3459. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ
Тополки ДОО Скопје.........................
3464. Одлука за продажба на деловен
простор во сопственост на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.................................
3465. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско
подрачје ЈАСЕН - Скопје...................
3484. Одлука за отповикување и избор на
член на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес ..........................
3539. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Г2 - лесна и незагадувачка
индустрија КО Породин, Општина
Битола.................................................
3540. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.........
3541. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.........
3542. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Вевчани..................................
3543. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација за потребите за изградба на Автопат МиладиновциСвети Николе-Штип на минерална
суровина – песок и чакал на Јавното
претпријатие за државни патишта на
локалитетот „Широка Падина 1“,
Општина Свети Николе.....................
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3544. Одлука за изменување на Одлуката
за давање на трајно користење на
недвижна ствар на Основниот суд
Скопје I - Скопје..................................
3545. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на основна
класа на намена А1-домување во
станбени куќи КО Кочани, Општина
Кочани................................................
3546. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
урбанистички план за село Озормиште за изградба на објекти со намена
А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции,
Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Озормиште и КО
Oзормиште-вон г.р., Општина Желино................................................
3547. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото
за производство, трговија, услуги и
градежништво ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија на
локалитетот „Ада” с.Мрзенци, Општина Гевгелија..................................
3548. Одлука за влегување и престој на
странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовна активност....................................................
3549. Одлука за давање согласност за
пренос на концесија за експлоатација
на минералната суровина – минерална вода на локалитетот „Горица“ с.
Белчишта, Општина Дебарца од
Друштвото за трговија и услуги ЕВРОПОРЦ ДОО увоз-извоз с. Трубарево Скопје на Друштвото за производство, трговија и услуги ГОРИЧАНКА ДОО увоз-извоз Скопје.........
3550. Одлука за изменување на Одлуката
за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина –
песок и чакал на Друштвото за градежништво, трговија, услуги и производство Прима градба ДОО Штип
на локалитетот „Долно поле“ с.Прибачево, Општина Кочани..................
3563. Одлука за изземање од стопанисување на недвижна ствар од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје ...................................
3574. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Крушево........................
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3575. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на
Република Македонија.......................
3576. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото
за градежништво, производство и трговија БЕТОН ГРУП - МИМ ДООЕЛ
Кавадарци на локалитетот „Лаката“,
Општина Демир Капија......................
3577. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото
за транспорт, трговија и услуги Кико
Тер ДООЕЛ с.Мокриево, Ново Село
на локалитетот „с.Доброшинци“, Општина Василево..................................
3578. Одлука за продажба на деловен
простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење за Републиката – Скопје.............................
3579. Одлука за продажба на движни
ствари..................................................
3580. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад........
3581. Одлука за намалување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – травертин на локалитетот
„Матка“, Општина Сарај на Друштвото за производство, трговија и услуги СУБЛАЈМ СТОН увоз-извоз
ДООЕЛ Прилеп..................................
3582. Одлука за избор на овластен ревизор
за ревизија на годишните сметки и
финансиските извештаи за 2018 и за
2019 година на АД „Електрани на
Македонија“, во државна сопственост, Скопје.......................................
3583. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..........
3584. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град
Скопје.................................................
3585. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Гевгелија...
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3586. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Куманово...
3587. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Општа
болница „Д-р Ферид Мурад“ – Гостивар...................................................
3588. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за пристапен пат и поставување на
10(20)кв вод за приклучување на машинска зграда на МХЕЦ Габровска
река со реф. бр.103 КО Првце и КО
Одри вон-г.р., Општина Теарце........
3589. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба..............................................
3590. Одлука за укинување на увозната
давачка - царинската стапка за
замрзнато свинско месо и свинско
сало исчистенo oд месo и живинскo
салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати,
сoлени, вo саламура, сушени или чадени.....................................................
3630. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за
детални геолошки истражувања.........
3631. Одлука за одобрување на Годишната
сметка и финансиските извештаи на
АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје, во државна
сопственост за 2017 година................
3632. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ Скопје, во државна сопственост за
2017 година...........................................
3633. Одлука за основање на Национална
установа „Гостиварски театар“ - Гостивар......................................................
3640. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Агенција за управување со одземен
имот ......................................................
3641. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Центарот за управување со кризи ............
3642. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење движни ствари на
Општина Куманово.............................
3643. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на уделите на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на
јавна берзанска аукција ......................
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3644. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на
јавна берзанска аукција .......................
3645. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и
чакал на локалитетот „Трите Дола“,
Општина Велес ....................................
3646. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација за изградба на Автопат A2, делница Кичево-Охрид на
минерална суровина – дијабаз на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Врбјани“, Општина Дебарца .....................................
3647. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Велес ...............................
3648. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ П.О.-Скопје .....
3649. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висинатa на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република
Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за
животни која се произведува и става
во промет како и начин на нивна
наплата..................................................
3650. Одлука за формирање на Координативно тело за градење и спроведување на Регионалната економска област во Западен Балкан .......................
3651. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина
Куманово ..............................................
3655. Одлука за распишување Оглас за
именување државен правобранител
во Државното правобранителство на
Република Македонија за подрачјето
на Скопје.............................................
3707. Одлука за давање согласност на
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Фондот за иновации и технолошки развој......................................................
3708. Одлука за давање согласност на
Правилникот за измена на Правилникот за организација на Фондот за
иновации и технолошки развој..........
3709. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за правда –
Управа за водење на матичните
книги...............................................
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3710. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на
Република Македонија.......................
3711. Одлука за определување месечен паушал на неизвршните членови на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје......................................
3712. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на Општина Крушево.................
3713. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија..........
3968. Исправка...........................................
3714. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
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Агенцијата за финансиска поддршка
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Управата за извршување на санкциите......................................................
698. Решение за именување директор на
Државниот пазарен инспекторат.......
699. Решение за именување директор на
Царинската управа.............................
700.Решение за именување директор на
Управата за финансиско разузнавање
701.Решение за именување директор на
Управата за Финансиска полиција...
702.Решение за именување директор на
КПУ Затвор Струмица......................
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Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.........................
705.Решение за именување главен ревизор на Ревизорското тело за ревизија
на инструментот за претпристапна
помош................................................
706. Решение за именување директор на
Агенцијата за филм на Република
Македонија.........................................
707. Решение за именување директор на
Фондот за осигурување на депозити..
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709. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот испитен центар.......................................
710. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за пулмологија и алергологија - Скопје........................................
711. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
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712. Решение за именување член на
Управниот одбор на ЈП „Стрежево'“
– Битола.............................................
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Одборот за обезбедување, следење и
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на медијацијата..................................
715. Решение за разрешување членови на
Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно – социјални
проблеми и нарушено поведение........
716. Решение за определување на претставници во Советот на ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид...................
717. Решение за утврдување престанок и
определување претставник на Комисијата за утврдување на репрезентативноста..............................................
718. Решение за разрешување од дoлжноста в.д. директор на Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на
извозот на Република Македонија......
762. Решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Колумбус
(Охајо).................................................
763. Решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Тусон.........
764. Решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Њу Порт
Коуст...................................................
765. Решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Сан Диего..
766. Решение за отповикување на Почeсниот конзул на Република Македонија во Индија, со седиште во Бангалор
786. Решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Наплес
(Флорида)............................................
787. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП
за Стопанисување со објектите за
спорт во сопственост на Република
Македонија..........................................
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статистика...........................................
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Геолошкиот завод на Република Македонија..............................................
867. Решение за именување директор на
Агенцијата за остварување на правата на заедниците.................................
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директорот на Државниот испитен
центар..................................................
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Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија-Скопје
870. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ –
Скопје.................................................
871. Решение за разрешување од должноста в.д. член на Инспекцискиот совет......................................................
872. Решение за именување член на Комисијата за проценка и утврдување
на висината на штетата од елементарни непогоди...................................
873. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
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874. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
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клиника за детски болести - Скопје...
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Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за торакална и васкуларна
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881. Решение за именување член на
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здравје - Охрид...................................
885. Решение за именување член на
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Неготино............................................
1078. Решение за назначување на раководител на Телото за управување со
Програмата за рурален развој за користење на средствата од петтата
компонента од ИПА за рурален развој (ИПАРД) во системот за децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската
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1079. Решение за назначување на раководител на Tелото за управување со
ИПАРД II во системот за индиректно
управување со ИПА II.......................
1111. Решение за именување на членови
на Националното координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи во оваа област...............
1136. Решение за именување на членови
на Главниот штаб за заштита и спасување.................................................
1231. Решение за именување в.д. директор на
Бирото за развој на образованието....
1232. Решение за именување директор на
Управата за имотно–правни работи...
1233. Решение за давање согласност на
Одлуката за именување заменик-директор на Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија...................................................
1234. Решение за разрешување в.д. членови и именување членови на Советот
на Институтот за акредитација на Република Македонија............................
1235. Решение за именување член на
Управниот одбор на Агенцијата за
катастар на недвижности...................
1236. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на
ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ Скопје..................................................
1237. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС
„Злетовица“ – Пробиштип.................
1238. Решение за именување член на
Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес.......................................................
1239. Решение за разрешување и именување членови на Националната комисија за учебници.................................
1240. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за
имотно – правни работи....................
1241. Решение за давање согласност на
Одлуката за избор на директор на
Институт за стандардизација на Република Македонија...........................
1242. Решение за именување директор на
Управата за заштита на културното
наследство..........................................
1243. Решение за именување заменик на
директорот на Државниот завод за
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Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор.............................
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- претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Охрид....................
1276. Решение за разрешување в.д.член и
именување член на Управниот одбор
- претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Велес......................
1277. Рeшение за разрешување в.д. член и
именување член на Управниот одбор
- претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Радовиш.................
1278. Решение за разрешување в.д. член и
именување член на Управниот одбор
- претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Кратово..................
1279. Решение за разрешување в.д. член и
именување член на Управниот одбор
- претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Струмица................
1319. Решение за формирање на Комисија
за следење на развојот на системот за
финансирање на општините..............
1327. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на КПУ Казнено
поправен дом Идризово со отворено
одделение во Велес............................
1328. Решение за именување в.д. директор
на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес.
1329. Решение за разрешување член на
Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална
работа Кратово...................................
1330. Решение за именување член на
Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Гевгелија.............................................
1331. Решение за именување член на
Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
на Град Скопје....................................
1332. Решение за именување член на
Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Велес...................................................
1333. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за
рехабилитација на слух, говор и глас
– Скопје...............................................
1334. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..................................
1335. Решение за именување член на
Управниот одбор на Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на
извозот на Република Македонија......

66/18

66/18

66/18

66/19

66/19
69/10

70/2
70/2

70/2

70/3

70/3

70/3

70/3

70/4

70/4

1336. Решение за именување член на
Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Куманово............................................
1337. Решение за именување член на
Управниот одбор на Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“-Кичево......................................
1338. Решение за именување член на
Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес........................................................
1339. Решение за именување член на
Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС
„Злетовица“ – Пробиштип.................
1340. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
ЈП за берзанско работење Агро-Берза
со П.О. Скопје.....................................
1341. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје........
1342. Решение за именување член на Одборот за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавната
установа Национален парк Галичица,
Охрид..................................................
1343. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
Јавно претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес....................
1350. Решение за разрешување од должноста в.д. заменик на директорот на
КПУ Затвор Охрид............................
1351. Решение за именување в.д. заменик
на директорот на КПУ Затвор Охрид.
1372. Решение за изменување на Решението за именување претседател и членови на Комисијата за осигурување
од автомобилска одговорност............
1383. Решение за исправка на Решението
за именување членови на Управниот
одбор на Македонската академска
истражувачка мрежа...........................
1442. Решение за изменување на Решението за именување членови, заменици
членови и секретар на Националниот
комитет за спречување на насилен
екстремизам и борба против тероризам.......................................................
1447. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија –
Скопје……….......................................
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1448. Решение за именување член на Одборот за контрола на материјално финансиското работење на Институтот за стандардизација на Република
Македонија…………......................…
1533. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Република Турција, со седиште во
Едрене……………..………………….
1534. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во
Република Казакстан, со седиште во
Алмати……….......…………………...
1535. Решение за дополнување на Решението за формирање на Национален совет за ИКТ…………….....…………...
1647. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот девизен инспекторат..............................
1648. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП
за берзанско работење Агро-Берза со
П.О. Скопје.........................................
1649. Решение за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје.....
1650. Решение за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за државни патишта...................................................
1651. Решение за разрешување член–
претставник на основачот на Училишниот одбор на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје........
1652. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор
на ЈП Македонска радиодифузијаСкопје..................................................
1653. Решение за недавање согласност на
Одлуката за избор на директор на
Институтот за акредитација на Република Македонија………………..
1654. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник од
Советот на општината на ЈУ Центар
за социјална работа Демир Хисар.......
1655. Решение за именување в.д. директор
на Државниот девизен инспекторат...
1656. Решение за именување директор на
Бирото за судски вештачења.............
1657. Решение за именување директор на
Управата за водење на матичните
книги...................................................
1658. Решение за именување директор на
Бирото за јавни набавки....................
1659. Решение за именување заменик на
директорот на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес...................................
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1660. Решение за именување заменик на
директорот на КПУ Затвор Куманово
со Отворено одделение во Крива Паланка...................................................
1661. Решение за именување директор на
КПУ Затвор Тетово............................
1662. Решение за именување директор на
Агенцијата за странски инвестиции и
промоција на извозот на Република
Македонија..........................................
1663. Решение за именување директор на
Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството - Битола..........
1664. Решение за именување директор на
КПУ Казнено поправен дом од отворен вид Струга .....................................
1665. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Клиничка болница-Тетово........................................
1666. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р
Хаим Абраванел“ – Битола...............
1667. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Дебар...................................................
1668. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Гостивар..............................................
1669. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Куманово“- Куманово.......................
1670. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Струга.................................................
1671. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Железничар“- Скопје.......................
1672. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Скопје..................................................
1673. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кичево.................................................
1674. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р
Русе Бошковски“ - Ростуше...............
1675. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Битола..................................

87/10
87/10

87/10

87/10

87/10

87/11

87/11

87/11

87/11

87/11

87/12

87/12

87/12

87/12

87/12

87/13

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2018

1676. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Куманово.............................
1677. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Скопје...................................
1678. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за јавно
здравје на Република Македонија......
1679. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница
„Куманово“ - Куманово.....................
1680. Рeшение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница Охрид..................................................
1681. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница Гостивар..............................................
1682. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница Струга..................................................
1683. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија
„Св Еразмо“ – Охрид.........................
1684. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“............................
1685. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Клиничка болница
„д-р Трифун Пановски“ - Битола......
1686. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга.......................................
1687. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација
на кардиоваскуларни заболувања Охрид..................................................
1688. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата –
„Козле“- Скопје..................................
1689. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република
Македонија..........................................
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1690. Рeшение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за хирургија на лице, вилици и врат - максилофацијална хирургија - Скопје........................................
1691. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника по хируршки болести „Св.
Наум Охридски“ – Скопје.................
1692. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје........................................
1693. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за клиничка биохемија Скопје..................................................
1694. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за нефрологија – Скопје.....
1695. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за гастроентерохепатологија
- Скопје...............................................
1696. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за пулмологија и алергологија - Скопје........................................
1697. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за ревматологија – Скопје..
1698. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за хематологија – Скопје......
1699. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за токсикологија – Скопје....
1700. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за детски болести – Скопје..
1701. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје...................
1702. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за дерматологија – Скопје...
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1703. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за неврологија – Скопје........
1704. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за урологија – Скопје..........
1705. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за неврохирургија – Скопје..
1706. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за дигестивна хирургија Скопје..................................................
1707. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за торакална и васкуларна
хирургија- Скопје...............................
1708. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за пластична и реконструктивна хирургија – Скопје...................
1709. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Тетово.................................................
1710. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Тетово..................................
1711. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје...............................
1712. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје..................................................
1713. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација –
Скопје..................................................
1714. Решение за разрешување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за ендокринологија, дијебетес и метаболички нарушувања Скопје..................................................
1715. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетски
институт за позитронско – емисиона
томографија........................................
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87/20

87/20

87/21

87/21

87/21
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1716. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за државна кардиохирургија– Скопје........................................
1717. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за уво нос и грло- Скопје....
1718. Решение за разрешување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за детска хирургија-Скопје...
1719. Решение за исправка на Решението
за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес................
1781. Решение за формирање на Комисија
за спроведување на реформи во пензискиот систем...................................
1825. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот
инспекторат за градежништво и урбанизам...............................................
1826. Решение за изменување на Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа.....................................................
1827. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за хематологија – Скопје.....
1828. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за неврохирургија – Скопје.
1829. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ за деца –
Детско одморалиште „Илинден“ Гостивар.............................................
1830. Решение за именување член на
Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка...................................................
1831. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за управување
и заштита на повеќенаменското подрачје ЈАСЕН – Скопје........................
1832. Решение за разрешување од должноста член на Одборот за контрола
на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола................
1833. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р
Русе Бошковски“ - Ростуше..............
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1834. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одборпретставници на основачот на ЈУ
Специјален завод – Демир Капија....
1835. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот комунален инспекторат............................
1855. Решение за престанување на важење
на Решението за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за
белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје..........................................
1856. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на
Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.....................................................
1913. Решение за именување национален
координатор за развој на културата и
меѓуресорска соработка....................
1936. Решение за именување на координатор, заменик координатор, секретар и
членови на Координативното тело за
надзор на пазарот..............................
1963. Решение за назначување на претседавач и членови на Националното
координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост во Република Македонија.
2015. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот
инспекторат за земјоделство.............
2016. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на
Агенцијата за странски инвестиции и
промоција на извозот на Република
Македонија.........................................
2017. Решение за именување в.д. директор
на Државниот инспекторат за земјоделство................................................
2018. Решение за именување член на
Управниот одбор на ЈП за берзанско
работење Агро-Берза со П.О. Скопје.
2019. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈП Македонска
радиодифузија-Скопје........................
2020. Решение за именување член на
Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој...............
2021. Решение за именување член на Одборот за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавната
установа Национален парк ПелистерБитола................................................
2022. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за
духовно културно наследство на албанците-Скопје...................................
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2024. Решение за именување член на Орган за надзор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Охрид......
2025. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
ЈП за берзанско работење Агро-Берза
со П.О. Скопје....................................
2026. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Тетово.................................
2027. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствена станица Липково во Липково.....................
2028. Решение за разрешување од должноста член на Управен одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Гостивар.............................................
2029. Решение за утврдување престанок на
функцијата државен правобранител
во Државното правобранителство на
Република Македонија за подрачјето
на Скопје............................................
2030. Решение за разрешување и именување член на Советот на Институтот за
акредитација на Република Македонија.....................................................
2031. Решение за именување член на
Управниот одбор на Агенцијата за
поттикнување на развојот на земјоделството-Битола..............................
2032. Решение за исправка на Решението
за разрешување од должноста в.д.
директор на Државниот инспекторат
за земјоделство..................................
2033. Решение за престанување на важењето на Решението за именување
членови на Националното координативно тело за имплементација на националните акциони планови од Декадата на Ромите...............................
2074. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р
Русе Бошковски“ - Ростуше ................
2075. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за торакална и васкуларна Скопје ...................................................
2076. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника по хируршки болести „Св.
Наум Охридски“ - Скопје ...................
2077. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за уво, нос и грло – Скопје ...
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2078. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетски
институт за позитронско – емисиона
томографија - Скопје ..........................
2079. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за државна кардиохирургија
– Скопје ................................................
2080. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, Универзитетски
клиники, Завод и Ургентен центар –
Скопје ...................................................
2081. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за хирургија на лице, вилици и врат-максилофацијална хирургија - Скопје .........................................
2082. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за урологија - Скопје ............
2083. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за радиотерапија и онкологија – Скопје ........................................
2084. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за ревматологија - Скопје ....
2085. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за токсикологија - Скопје ....
2086. Решение за именување членови на
Управниот одбор -претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Дебар ....................................................
2087. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Битола ...................................
2088. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Куманово ..............................
2089. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница Прилеп .................................................
2090. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга.........................................
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2091. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација
на кардиоваскуларни заболувања Охрид ....................................................
2092. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје.
2093. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
„Железничар“-Скопје ..........................
2094. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Македонски Брод .................................
2095. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р
Хаим Абраванел“ – Битола .................
2096. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Пехчево.................................................
2097. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за очни болести- Скопје .......
2098. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Прилеп ..................................................
2099. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Завод за физикална
медицина и рехабилитација – Скопје
2100. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за ендокринологија, дијебетес и метаболички нарушувања Скопје ...................................................
2101. Решение за утврдување престанок на
мандат на членовите на Управниот
одбор - претставници на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом - Кочани ........
2102. Решение за утврдување престанок на
мандат на членовите на Управниот
одбор - претставници на основачот
на ЈЗУ Општа болница - Кочани ........
2103. Решение за именување на членови
на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Општа болница
со проширена дејност - Кочани ..........
2104. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија Скопје ...................................................
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2105. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје ...................................................
2106. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република
Македонија ..........................................
2107. Решение за именување национален
координатор за здравство ...................
2108. Решение за именување на членови
на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом
- Тетово ................................................
2109. Решение за именување заменици
членови на Посебната комисија за
утврдување условот – владеење со
македонскиот јазик за стекнување на
државјанство на Република Македонија .......................................................
2110. Решение за утврдување престанок и
определување претставник на Комисијата за утврдување на репрезентативноста ...............................................
2111. Решение за именување член на
Управниот одбор на Јавното претпријатие за управување и заштита на
повеќенаменското подрачје ЈАСЕН –
Скопје ..................................................
2112. Решение за именување членови на
Комисијата за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.......................................................
2123. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација
и интензивно лекување и Ургентен
центар - Скопје...................................
2124. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство
„Чаир“-Скопје....................................
2125. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“........................
2126. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница Дебар...................................................
2127. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Клиничка болница
- Тетово..........................................
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2128. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница Куманово............................................
2129. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Струга ...................................................
2130. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за психијатрија - Скопје....
2131. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје..................
2132. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за нефрологија - Скопје.....
2133. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за неврологија - Скопје.....
2134. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за клиничка биохемија Скопје..................................................
2135. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за инфективни болести и фебрилни состојби– Скопје...................
2136. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за пулмологија и алергологија - Скопје.......................................
2137. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за детски болести– Скопје ...
2138. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за дигестивна хирургија–
Скопје..................................................
2139. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за детска хирургија– Скопје.
2140. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за дерматологија – Скопје...
2141. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за гинекологија и акушерство – Скопје......................................
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2142. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за гастроентерохепатологија
– Скопје..............................................
2143. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје.....................................
2144. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Куманово“ - Куманово....................
2145. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за јавно
здравје на Република Македонија......
2146. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница Гостивар..............................................
2147. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија - Скопје...............................
2148. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница Струга.................................................
2149. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Гостивар..............................................
2150. Решение за именување на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје.........
2151. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија Скопје.................................................
2152. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Скопје..................................
2181. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Прилеп......................................................
2235. Решение за именување член на
Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа
Свети Николе.....................................
2236 Решение за разрешување член на
Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение..............
2237. Решение за утврдување престанок на
функцијата државен правобранител
во Државното правобранителство на
Република Македонија за подрачјето
на Скопје............................................
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2243. Решение за именување на в.д. директор на КПУ Затвор Прилеп..............
2244. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести
- Скопје..............................................
2245. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија - Скопје.......................................
2246. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија
- Скопје....................................
2247. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје.................................
2248. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија
- Скопје...............................................
2249. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Завод за физикална
медицина и рехабилитација - Скопје..
2250. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје.............................
2251. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата –
„Козле“ - Скопје.................................
2252. Решение за разрешување од должност член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга..............
2253. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово.....................
2254. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза -„Лешок“...........
2255. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ
Специјална болница за гинекологија
и акушерство „Чаир“ - Скопје...........
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2256. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје......................................
2257. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница Струга.................................................
2258. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа
болница - Гостивар............................
2259. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар
за јавно здравје - Тетово....................
2260. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Скопје..................................
2261. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струга.............................
2262. Решение за именување в.д. директор
на Државниот испитен центар...........
2334. Решение за формирање на Комисија
за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции........
2352. Решение за именување в.д. директор
на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам....................
2353. Решение за давање согласност на
Одлуката за избор на директор на
ЈНУ Институт за старословенска
култура - Прилеп................................
2354. Решение за разрешување член на
Органот за надзор на ЈУ Meѓуопштински центар за социјална работа
Струмица...........................................
2355. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈУ Центар за социјална
работа Кратово..................................
2356. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Крушево................
2357. Решение за утврдување престанок на
мандатот на членовите на Управниот
одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Дебар........
2358. Решение за утврдување престанок на
мандатот на членовите на Управниот
одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Општа болница - Дебар.........
2359. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница со
проширена дејност - Дебар...............
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2360. Решение за назначување член на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор.................................
2361. Решение за именување член на Одборот за обезбедување, следење и
оценување на квалитетот на работите
на медијацијата..................................
2362. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово.............
2363. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство
„Чаир“ - Скопје..................................
2364. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга.......................................
2365. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар........................
2366. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот
студентски дом „Скопје“ - Скопје.....
2367. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот
студентски дом „Пелагонија“ Скопје.................................................
2368. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија..........................
2369. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот
студентски дом „Томе Стефановски
– Сениќ“ - Скопје...............................
2370. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
Јавно претпријатие за државни патишта..................................................
2371. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
Јавно претпријатие за извршување на
водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА'' – Пробиштип........................
2390. Решение за исправка на Решението
за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на
ЈЗУ Завод за превенција, лекување и
рехабилитација на кардиоваскуларни
заболувања - Охрид .............................
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2391. Решение за исправка на Решението
за именување член на Управниот одбор –претставник на основачот на ЈУ
од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски клиники, завод
и ургентен центар – Скопје..............
2392. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавно претпријатие за
стопанисување со пасишта- Скопје ...
2393. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор –
претставник на основачот на Посебното основно училиште „Д-р Златан
Сремец“ – Скопје ................................
2394. Решение за именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје...................
2395. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈП Македонска
радиодифузија -Скопје .......................
2396. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија- Скопје ......
2397. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор –
претставник на основачот на Спортската академија....................................
2398. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Центар
за социјална работа Крушево .............
2399. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор –
претставник на основачот на Државното средно училиште за применета
уметност „Лазар Личеноски“ –
Скопје................................................
2400. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП
Службен весник на Република Македонија ...................................................
2401. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор претставник на основачот на ДМУ
„Тодор Скаловски - Тетоец“ – Тетово
2402. Решение за разрешување и именување член на Органот за надзор на ЈУ
Центар за социјална работа Крушево
2403. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Куманово .............................................
2404. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор –
претставник на основачот на Државниот музичко - балетски училишен
центар „Илија Николовски Луј“ –
Скопје ...................................................
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2405. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавно претпријатие
Службен весник на Република Македонија....................................................
2406. Решение за именување член на
Управниот одбор на Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ - Битола ................
2407. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Охрид .....
2408. Решение за разрешување и именување членoви на Органот за надзор на
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар .........................
2409. Решение за разрешување и именување член на Органот за надзор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална
работа Скопје .......................................
2410. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавно претпријатие
„СТРЕЖЕВО“ - Битола .......................
2411. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална
работа Гостивар ...................................
2412. Решение за именување член на
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Велес ......
2413. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална
работа Струга.......................................
2414. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ - Скопје .......................
2415. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Битола ...................................................
2416. Решение за разрешување и именување членови на Органот за надзор на
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга .............................
2417. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавно претпријатие за
железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје .....
2418. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор претставници на основачот и претставници од редот на стручните работници во центарот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Тетово ...................................................
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2419. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална
работа Дебар ........................................
2420. Решене за разрешување и именување членoви на Органот за надзор на
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар ..............................
2431. Решение за именување член на
Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ –
Велес................................................
2432. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавно претпријатие за
водостопанство „ЛИСИЧЕ'' – Велес..
2433. Решение за именување член на
Управниот одбор на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје.......
2434. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавно претпријатие за
одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ” – Скопје................
2435. Решение за разрешување членови и
в.д. член и именување членови на
Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – П.О. Скопје......
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30.

31.

32.

33.

Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ
(Брисел) за климатски промени кон
кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јануари – 30 јуни
2018 година........................................
Преглед на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија
се придружи, а од кои произлегуваат
обврски за Република Македонија и
нејзините правни и физички лица
(рестриктивни мерки) во периодот 1
јануари – 30 јуни 2018 година.............
Преглед на декларации на ЕУ (ЕЕАС - Брисел), рестриктивни мерки и
изјави на ЕУ кон кои Република Македонија не се придружи во периодот
1 јануари – 30 јуни 2018 година........
Преглед на изјави, обраќања и други
заеднички документи на ЕУ (Њујорк,
Женева, Виена ОН-ОБСЕ, Стразбург), кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1
јануари – 30 јуни 2018 година..........
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Oдлуката за
спроведување (ЗНБП) 2018/1086 на
Советот од 30 јули 2018 година за
спроведување на Одлуката (ЗНБП)
2015/1333 за рестриктивни мерки во
однос на состојбата во Либија ...........
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2018/1087 на Советот од 30
јули 2018 година за изменување на
Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја ..........
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2018/1006 на Советот од 16
јули 2018 година за рестриктивни
мерки во однос на состојбата во Република Малдиви ................................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2018/1000 на Советот од 16
јули 2018 година за изменување на
Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИС
(ДАЕШ) и Ал Каеда и лица, групи,
претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив........................................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2018/1084 на Советот од 30
јули 2018 година за ажурирање на
списокот на лица, групи и субјекти
кои подлежат на членовите 2, 3 и 4
од заедничкиот став 2001/931/ЗНБП
за примена на специфични мерки за
борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП) 2018/475..
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОДБРАНА
194/3

194/4

194/6

Рег. бр.
Бр./стр.
1065. Правилник за начинот на спроведување на постапка за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал на служба во Арми57/3
јата на Република Македонија...........
4561. Правилник за начинот на утврдување на релевантноста на податоците
собрани и обработени со извршувањето на наредбата за спроведување
на мерките за следење на комуникациите заради заштита на интересите
на безбедноста и одбраната на државата и начинот на нивно ништење ..... 243/43

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
194/7

209/2

209/5

209/22

212/2

226/2

Рег. бр.
Бр./стр.
105. 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, како и начинот и постапката на
10/2
нивно издавање...................................
1137. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината
на образецот на возачка дозвола и
возачка книшка, начинот на нивното
издавање и заменување и за начинот
на водење на евиденциите за издадени возачки дозволи и возачки книшки во Министерството за внатрешни
63/3
работи.................................................
1455. Решение за определување на полициски станици за задржување на
80/2
лица.....................................................
1858. Правилник за изменување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на
фотографирање за патните исправи и
99/33
за водење на евиденција....................
1948. Листа за дополнување на листата на
експлозивните материи што можат
104/2
да се пуштаат во промет...................
2347. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за составот
на Комисиите на Министерството за
внатрешни работи за пробни испукувања, начинот на вршење на пробни
испукувања и за чувањето на чаурите
од оружјето од кое е извршено проб122/7
но испукување...................................
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2782. Решение за определување привремен граничен премин........................
2783. Решение за определување привремен граничен премин........................
2860. Правилник за формата и содржината на образецот на потврдата за положен возачки испит со право за управување возило во сообраќајот од категориите „АМ“, „А2“ и „Т“ ..............
3593. Правилник за начинот на утврдување на релевантноста на податоците
собрани и обработени со извршувањето на наредбата за спроведување
на мерките за следење на комуникациите заради заштита на интересите
на безбедноста и одбраната на државата и начинот на нивно ништење......
3673. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на вршење на полициските работи....
4464. Правилник за изменување на Правилникот за составот, квалитетот и
кројот на униформата и ознаките на
униформата на полицијата................
4477. Правилник за начинот за ограничување на слобода на движење на барател на право на меѓународна и привремена заштита.................................

145/8
145/9

3399. Објава од Министерство за надворешни работи.....................................
3683. Објава од Министерство за надворешни работи.....................................
3684. Објава од Министерство за надворешни работи.....................................
3851. Објава од Министерство за надворешни работи.....................................

186/10
204/4
204/4
214/3

155/1

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА

197/14

203/7

237/2

239/6

МИНИСТЕРСТВО
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
137. Објава од Министерството за надворешни работи.....................................
13/14
613. Објава од Министерството за надворешни работи....................................
35/30
815. Објава од Министерството за надворешни работи.....................................
43/2
1044. Објава од Министерство за надворешни работи.....................................
54/13
1536. Објава од Министерство за надворешни работи………………………....
84/34
1537. Објава од Министерство за надворешни работи…………………...…….
84/34
1632. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
86/72
1783. Објава од Министерството за надворешни работи.....................................
93/9
2182. Објава од Министерството за надворешни работи....................................
112/7
2506. Објава од Министерството за надворешни работи.......................................
129/2
3296. Решение за изменување на Решението за именување на претседателот,
членовите и секретарот на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави..
178/4

Рег. бр.
Бр./стр.
36. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
3/2
90. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
5/12
138. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии..............................
13/14
358. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии...............................
21/83
359. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на бодирање на
првиот и вториот дел од испитот за
вештаци и формата и содржината на
уверението за положен испит за вештаци.....................................................
21/84
422. Програма за обесштетување на дете
коe 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 2018 година.....
25/4
496. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии...............................
29/3
500. Кодекс за однесување на службените
лица во извршувањето на работните
задачи во казнено-поправните и воспитно-поправните установи..............
30/2
501. Решение за престанок на вршење на
нотарската служба.............................
30/3
614. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
35/31
984. Правилник за надоместоците на судиите поротници................................
52/2
1401. Oдлука за запирање на исплата на
средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии ...........
76/11
1748. Правилник за начинот на извршување на електронски надзор..................
89/7
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1749. Правилник за начинот на извршување на општокорисната работа...........
1750. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарoт
за лицата спрема кои се извршуваат
пробациски работи.............................
1751. Упатство за начинот на спроведување на стручно - инструкторскиот
инспекциски надзор над месно надлежните пробациски канцеларии.......
1798. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии..............................
1799. Список на поставени постојани судски преведувачи.................................
1894. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии..............................
2158. Правилник за изменување на Правилникот 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 формaлни дејствија..................
2348. Решение за престанок на должноста
извршител..........................................
2441. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии..............................
2669. Одлука за изменување на Oдлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии..............................
2804. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ...............................
2822. Решение за престанок на должноста
извршител ............................................
3466. Правилник за форматa, содржината
и начинот на издавање на службената легитимација, униформата и ознаките на униформата на затворската
полиција во казнено-поправните и
воспитно-поправните установи.........

89/7

89/8

89/9

94/4
94/5

100/23

110/2
122/7

125/5

137/5

147/4
150/3

190/4

3554. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии ................................
3594. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
3615. Правилник за начинот на анонимизација на наредбите за спроведување
на мерката за следење на комуникациите заради заштита на интересите
на безбедноста и одбраната на државата и за начинот на евидентирањето
во регистарот на анонимизираните
наредби...............................................
3616. Правилник за начинот на анонимизација на наредбата за определување
на посебна истражна мерка, односно
на привремената писмена наредба за
определување на посебна истражна
мерка и за начинот на евидентирањето во уписникот во судот на анонимизираните примероци од наредбата.
3947. Решение за престанок на вршење на
нотарската служба.............................
3948. Список на поставени постојани судски преведувачи (Оглас од 17.9.2018
година)...............................................
4455. Решение за престанок на должноста
извршител..........................................
4456. Правилник за формата и содржината на јавниот оглас, формата, содржината и начинот на поднесување
на пријавата, на спроведување на административната селекција, на испитите, проверката на веродостојност
на докази и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на
селекција во зависност од категориите на работни места, како и други
прашања во врска со постапката за
вработување на судски службеници..
4576. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
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194/18
197/17

200/2

200/3
220/10
220/11
236/11

236/11
245/17

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
3. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата
и содржината на стандардните тендерски документации и стандардните
технички спецификации и начинот
на нивно користење од страна на до1/4
говорните органи..................................
106. Правилник за начинот на водење на
евиденција за сторителите на прекршок, за видот на изречените санкции
и донесените одлуки во прекршочна
10/4
постапка..............................................
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1285. Правилник за формата и содржината на евиденцијата за спроведени финансиски мерки вклучително и финансиски мерки против тероризам и
пролиферација....................................
1286. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на листата на
определени лица кон кои се воведени
финансиски мерки против тероризам
и ширење (распространување) на
оружје за масовно уништување и
нивно финансирање............................
1398. Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност ...............
1399. Тарифник за изменување на Тарифникот за визината на надоместоците за користење на електронскиот
систем за јавни набавки.....................
1756. Правилник за начинот на пријавување на обврските и за формата и содржината на збирните извештаи..........
1757. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....
2153. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат
при пополнување на царинската декларација..............................................
2824. Правилник за формата и содржината на Записникот за царински прекршок, како и за формата и со-држината на мандатниот, односно прекршочниот платен налог ........................
3400. Правилник за начинот на внесување, пријавување, исправка и бришење на податоците од регистарот
на вистински сопственици, начинот
на користење, начинот на изразување
на висината на уделот (индикатор за
утврдување на сопственоста), начин
на одржување и администрирање,
техничките барања (потреби) за воспоставување на регистарот на вистински сопственици...........................
3437. Правилник за класификација на
приходите...........................................
3438. Упатство за начинот на евидентирање, распоредување, поврат и пренасочување на јавните приходи........
3939. Упатство за начинот на трезорско
работење..............................................
4042. Правилник за формата и содржината на извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски..................................................
4043. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог......

67/7

67/7

76/4

76/7

90/5
90/12

109/13

151/2

4562. Правилник за формата и содржината на пополнетата годишна даночна
пријава за утврдување на персоналниот данок на доход, начинот на доставување на пополнетата годишна
даночна пријава од страна на органот
за јавни приходи и начинот на потврдување од страна на даночниот обврзник ...................................................
4563. Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го
водат брокерските куќи и банките со
дозвола за работа со хартии од вредност .......................................................
4564. Правилник за формата и содржината на налогот за вршење надзор од
страна на управата за финансиско разузнавање..............................................
4565. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот
на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација ....
4566. Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го
водат субјектите кои имаат дозвола
за менувачко работење ........................
4567. Правилник за начинот на оценување на работењето на финансиските
разузнавачи, видовите на извештаи,
формата и содржината на образецот
за оценување и другите обрасци ........
4568. Правилник за формата, содржината,
начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација
на вработените во Управата за финансиско разузнавање .........................
4569. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....
4575. Правилник за начинот, постапката и
условите за враќање на платениот
данок на доход за приходи остварени
од продажба на сопствени земјоделски производи...................................

243/45

243/51

243/53

243/54

243/57

243/59

243/65
243/67

245/17

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЕКОНОМИЈА
186/10
188/29

188/44
219/2

224/31
224/33

Рег. бр.
Бр./стр.
1400. Правилник за формата и содржина76/7
та на прекршочниот платен налог ......
1964. Правилник за формата и содржината на барањето за доделување на
финансиска поддршка и потребната
106/15
документација.....................................
1965. Правилник за формата и содржината на барањето за исплата на финансиската поддршка и потребната до106/20
кументација.........................................
2263. Листи на стоки за второ полугодие
од 2018 година, за кои ќе се користи
принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (firs come, first
served) од Министерството за еконо116/8
мија.....................................................
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2600. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и
содржината на уверението, начинот
на полагање на испитот за овластен
стечаен управник и Програмата за
спроведување на курс за овластен
стечаен управник ................................
2601. Програма за полагање на испит за
овластен стечаен управник...............
3046. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот
на трговците на зелени пазари, форма и содржина на решение за упис и
форма и содржина на решение за одбивање на барaњето за упис...............
3047. Правилник за формата и содржината на легитимација ............................
3048. Правилник за форматa и содржинатa на барањето за доделување на
јавно овластување..............................
3049. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот
на трговците на зелени пазари...........
4478. Листа на стоки на царински квоти по
Договор за пристапување на Република Македонија во СТО...................
4479. Листи на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2019 година............................

133/11
133/11

167/2
167/6
167/11
167/13
239/7

239/8

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
150. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските услови за
упис во регистарот на увозници на
14/3
одделни земјоделски производи.......
406. Правилник за начинот на утврдување на заштитена зона, условите за
извршување на систематски прегле23/65
ди и листите на заштитени зони (*)...
423. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината
на барањето за издавање на контролна марка, формата и содржината на
контролната марка, начинот на нејзино издавање, формата, содржината и
начинот на водењето на евиденцијата
за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното
25/4
кое се става во промет.......................
453. Правилник за дополнување на Правилникот за посебните мерки за заш27/24
тита на шумите од пожари................
768. Правилник за изменување на Правилникот за форма и содржина на барањето, начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални
40/15
етикети................................................

854. Наредба за спроведување на Меѓународниот стандард за категоризација на пратки согласно ризикот од појава на штетен организам бр. 32........
975. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на
контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината
и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на
брашното кое се става во промет.......
1456. Риболовна основа за изменување и
дополнување на Риболовната основа
за риболовна вода “Охридско Езеро”
за период 2017-2022 година...............
1457. Риболовна основа за изменување и
дополнување на Риболовната основа
за риболовна вода „слив на Црн
Дрим и слив на Охридско Езеро“ за
период 2017-2022 година.................
1633. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на
контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината
и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на
брашното кое се става во промет .......
1784. Правилик за формата и содржината
на барањето за полагање на ловечки
испит, формата и содржината на уверението за положен ловечки испит
како и формата и содржината на записникот за полагање на ловечки испит......................................................
1785. Правилник за содржината на Програмата за полагање на ловечкиот испит, висината на надоместокот за полагање на ловечкиот испит и висината на надоместокот на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит......................................................
2264. Правилник за формата и содржината на барањето за запишување во Регистарот на увозници на одделни
земјоделски производи како и потребната документација за утврдување на исполнетоста на условите за
увоз......................................................
2272. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските услови за
вршење на одделна јавна услуга
спроведување на мерки и активности
за спроведување на матичното книговодство, утврдување на генетскиот
квалитет и приносот во сточарството
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44/29

49/9

80/3

80/5

86/72

93/9

93/13

116/16

117/2
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2453. Правилник за содржината на програмата за стопанисување со шуми ....
2651. Решение за бришење од регистарот
на откупувачи на тутун.....................
2814. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во Регистарот
на вршители на работи во функција
на консолидацијата, за формата и
содржината на барањето за промена
на податоци во Регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, за формата и содржината
на барањето за бришење од Регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, потребната документација и начинот на водење на Регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата
2972. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој....
3297. 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..................................................
3354. Правилник за начинот на спроведување на испитот за стопански риболов, содржината на програмата за полагање на испитот, како и формата и
содржината на уверението за положен испит...........................................
3355. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на легитимација за стопански
риболов, формата и содржината на
образецот на легитимацијата за стопански риболов и начинот на нејзиното издавање и враќање..................
3985. Решение за овластување на лабораторија за анализа и суперанализа на
земените примероци за контрола на
квалитетот на јајца и месо од живина.....................................................
4123. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандардите и начинот на одредување на
квалитетот и начинот на пакување и
означување на производите од пчели
по однос на квалитетот (*)................
4168. Правилник за престанување на важењето на правилникот за барањата
за операторите со храна за животни
во која било фаза на производство,
преработка и дистрибуција на храната за животни, како и хигиенските
барања за добрите пракси за исхрана
на животните(*).................................

126/3
135/25

4480. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на означување
на јајцата наменети за пазар и јајцата
наменети за инкубација, ознаките и
употребата на ознаките (*)..............
4577. Правилник за изменување на Правилникот за форма и содржина на барањето, начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални
етикети...............................................

239/16

245/18

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО

149/2

162/6

178/4

181/12

181/14

222/7

225/10

228/12

Рег. бр.
Бр./стр.
274. Правилник за критериумите за дефинирање на случаи на заразни бо19/8
лести *................................................
816. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за варијации
на одобрението за ставање на лек во
промет или на прифатената документација на лек што има добиено одоб43/2
рение за ставање во промет (*)..........
1899. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за условите
по однос на просторот, опремата, кадарот и потребната документација за
запишување во регистарот на специјализирани продавници на медицин101/4
ски помагала......................................
2454. Правилник за времетраењето на
прегледите во специјалистичко-консултативните амбуланти и на давањето на специјалистичко-консултативните услуги со користење на медицинска опрема во здравствените
установи во мрежата на секундарно и
терцијарно ниво на здравствена заштита ....................................................... 126/10
2670. Упатство за превенција и третман на
137/6
примарна постпартална хеморагија...
3380. Правилник за начинот на спроведувањето на прегледот на умрените и
обдукцијата, содржината на Програмата и начинот на спроведување на
обуката на овластените лица за преглед на умрени лица, како и формата
и содржината на потврдата за смрт и
185/2
обдукцискиот протокол.....................
3381. Правилник за бројот и распоредот
на лицата овластени за преглед на
умрени лица и нивни заменици и на185/9
чинот на изборот................................
3562. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на спроведувањето на прегледот на
умрените и обдукцијата, содржината
на програмата и начинот на спроведување на обуката на овластените
лица за преглед на умрени лица, како
и формата и содржината на потврда195/5
та за смрт и обдукцискиот протокол..
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3613. Упатство за практикување на медицина заснована на докази во спроведување превенција, дијагноза и
третман на дијабетес.........................
3949. 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.............................................
4234. Упатство за начинот на постапување
при трансфер и транспорт на биолошки материјали, како и начинот на
пакување и обележување на биолошки материјали....................................
4424. Упатство за детекција на ризични
состојби во бременоста......................

199/2

220/15

229/33
235/2

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Рег. бр.
Бр./стр.
1118. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водењето,
формата и содржината на педагошката евиденција и документација во
61/2
средните училишта............................
1384. Правилник за формата и содржината на Уверението за положен испит
74/2
за директор.........................................
1914. Правилник за висината на надоместот на членовите на Комисијата за
давање мислење за измени на содржината на учебниците за основно и
средно образование, на Комисијата
за давање мислење по доставените
предлози за исправки и/или дополнувања на одобрените учебници за основно и средно образование, на рецензентските комисии и на комисијата за повлекување на одобрен учеб102/14
ник од употреба..................................
1915. Правилник за водење евиденции за
102/15
високото образование........................
1916. Правилник за остварување на правото на еднократна награда за објавување на научен труд и за надомест
на средствата платени за објавување
102/18
на трудови..........................................
1917. Правилник за условите и постапката за обезбедување на пристап до
базите на трудови за наставниците и
соработниците избрани на Јавните
универзитети во Република Македо102/19
нија .......................................................
1918. Правилник за регистарот на високо102/20
образовните установи........................
1919. Правилник за еквиваленција и признавање на странските високообразов102/26
ни квалификации...............................

1920. Правилник за финансирање на организацијата на научните конференции, научни собири и уметнички
собири и учество на домашни научни
истражувачи на меѓународни конференции, меѓународни научни собири,
меѓународни уметнички собири и
студиски престои во странство ..........
1921. Правилник за условите за надомест
на трошоците при користење на правото на платено отсуство на вработените во високообразовните установи
за престој на првите сто најдобро
рангирани универзитети .....................
1922. Правилник за формата и начинот на
водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната книга на запишани студенти
и главна книга на дипломирани студенти..................................................
1923. Правилник за содржината и формата на дипломата, упатството за подготовка на додаток на дипломата и
на другите јавни исправи...................
2484. Календар за организација и работа
во основните училишта во учебната
2018/2019 година .................................
2602. Календар за организација на учебната 2018/2019 година во јавните средни училишта .........................................
2676. Календар за изменување на Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната
2018/2019 година...............................
3617. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за структурата, организацијата и реализацијата
на мајсторскиот испит .........................
4578. 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.............................................
4579. Календар за изменување на Календарот за организација на учебната
2018/2019 година во Јавните средни
училишта............................................
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102/33

102/36

102/37

102/80

128/2

133/23

138/3

200/4

245/18

245/18

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Рег. бр.
Бр./стр.
128. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од
областа на социјалната заштита.......
11/51
129. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од
областа на социјалната заштита.......
11/51
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158. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел.......................
159. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел.......................
160. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел.......................
161. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
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друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........

239/17

239/18

239/18

239/18

239/19

239/19

239/19

239/20

4492. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4493. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4494. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4495. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4496. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4497. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4498. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4499. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година.........
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239/20

239/20

239/21

239/21

239/21

239/22

239/22
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4500. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4501. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4502. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4503. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4504. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4505. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4506. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4507. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........

239/22

239/23

239/23

239/23

239/23

239/24

4508. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4509. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година........
4510. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година.........
4511. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на
операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година.........
4512. Одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на АД МЕПСО Скопје во државна сопственост...
4513. Одлука за одобрување на работењето на Надзорниот одбор на АД
МЕПСО Скопје во државна сопственост....................................................
4514. Одлука за распределба на добивката
по Годишната сметка за 2017 година
на операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје.................................

239/25

239/25

239/25

239/26

239/26

239/26

239/26

239/24

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

239/24

Рег. бр.
Бр./стр.
1354. Правилник за формата и содржината на образецот за евиденција за количините по категорија и вид на опрема која производителот ја пушта
на пазар во Република Македонија.....
72/3
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1355. Правилник за изменување на Правилникот за минималните технички
услови за вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на
отпад, формата и содржината на образецот на барањето за добивање,
промена и обновување на дозвола за
преработка, третман и/или за складирање на отпад, како и формата и содржината на образецот на дозволата....
2744. Правилник за изменување на Правилникот за минималните технички
услови и условите во поглед на заштитата на животната средина кои
треба да ги исполнуваат претоварните станици, условите што треба да ги
исполнуваат локациите на кои се градат односно се поставуваат претоварните станици, како и роковите за чување на отпадот во претоварната станица според видовите на отпад.........

72/6

1280. Правилник за начинот на издавање
на изводи од матичната евиденција
со електронски потпис.......................
2265. Правилник за формата и содржината на трансфер-листа на можни преземања на вработените во јавниот
сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на
обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците.................................................
3555. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и формата
на Годишната програма за обука за
административно управување ............
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66/19

116/19

194/18

УСТАВЕН СУД
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
142/7

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО
И АДМИНИСТРАЦИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
424. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на спроведување на испитoт за административно управување како и формата и содржината на потврдата за
25/7
положен испит....................................
615. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата
за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на
нивно бодирање и максималниот
број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата
на работно место за кое е објавен ин35/31
терниот оглас.......................................
1012. Правилик за формата и содржината
53/16
на прекршочниот платен налог..........
1138. Правилник за начинот на спроведување на полугодишното интервју,
формата и содржината на извештајот
за полугодишно интервју, поблиските критериуми за начинот на оценување на административниот службеник, поблиските критериуми за начинот на оценување на административен службеник во институции со помалку од 20 административни службеници, формата и содржината на обрасците за оценување, формата и
содржината на извештајот со ранг
листа на годишни оценки и содржината на извештаите и начинот на оценување на административните служ63/9
беници во други околности................

Рег. бр.
Бр./стр.
425. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.129/2016 од 24
25/9
јануари 2018 година............................
426. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.37/2017 од 24
25/10
јануари 2018 година............................
427. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.39/2017 од 24
25/14
јануари 2018 година............................
431. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.135/2016 од 24
26/2
јануари 2018 година............................
432. Издвоено мислење на Уставниот суд
26/6
на Република Македонија...................
433. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.60/2017 од 31
26/8
јануари 2018 година...........................
455. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.5/2017 од 31 ја27/25
нуари 2018 година...............................
456. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.12/2017 од 31
27/28
јануари 2018 година............................
457. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.36/2017 од 31
27/29
јануари 2018 година............................
458. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.167/2016 од 31
27/34
јануари 2018 година.........................
488. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.66/2017 од 31
28/10
јануари 2018 година............................
489. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.81/2017 од 31
28/12
јануари 2018 година............................
490. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.107/2017 од 31
28/14
јануари 2018 година............................
502. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.49/2017 од 7
30/3
февруари 2018 година.........................
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889. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.87/2017 од 21
февруари 2018 година........................
908. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.44/2017 од 7
март 2018 година.................................
1211. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.76/2017 од 28
март 2018 година.................................
1212. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.94/2017 од 28
март 2018 година................................
1344. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.117/2017 од 4
април 2018 година..............................
1345. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.174/2016 од 4
април 2018 година...............................
1402. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.146/2017 од 18
април 2018 година...............................
1568. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 72/2017 од 2
мај 2018 година...................................
1569. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.133/2017 од 18
април 2018 година..............................
1762. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.106/2017 од 8
мај 2018 година....................................
2159. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.126/2017 од 30
мај 2018 година ....................................
2273. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.74/2017 од 11
јуни 2018 година.................................
2349. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.63/2017 од 20
јуни 2018 година.................................
2350. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.105/2017 од 20
јуни 2018 година.................................
2351. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.153/2017 од 20
јуни 2018 година................................
2372. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.95/2017 од 20
јуни 2018 година.................................
2373. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.120/2017 од 20
јуни 2018 година.................................
2374. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.128/2017 од 20
јуни 2018 година..................................
2455. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.102/2017 и
У.бр.121/2017 од 27 јуни 2018 година
2507. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.124/2017 од 27
јуни 2018 година ..................................

45/11

47/4

65/9

65/11

70/6

70/10

77/2

85/28

85/32

92/6

110/3

117/2

122/7

122/9

122/14

123/7

123/11

123/14

126/15

129/2

2508. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.131/2017 од 11
јуни 2018 година .................................
2550. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.116/2017 од 27
јуни 2018 година.................................
2566. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.15/2018 од 9 јули 2018 година...................................
2567. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.122/2017 од 9
јули 2018 година.................................
2568. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.125/2017 од 9
јули 2018 година.................................
2603. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.119/2017 од 9
јули 2018 година..................................
2604. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.127/2017 од 9
јули 2018 година..................................
2605. Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.49/2018 од 27
јуни 2018 година .................................
2606. Извоено мислење од Уставниот суд
на Република Македонија...................
2629. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.130/2017 од 9
јули 2018 година..................................
2630. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.134/2017 од 9
јули 2018 година..................................
2631. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.136/2017 од 9
јули 2018 година..................................
3526. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.138/2017 од 3
октомври 2018 година .........................
3527. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.156/2017 од 3
октомври 2018 година .........................
3533. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.31/2017 од 3
октомври 2018 година.........................
3534. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.123/2017 од 3
октомври 2018 година...........................
3552. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.129/2017 од 3
октомври 2018 година.........................
3618. Одлука и Решение на Уставниот суд
на Република Македонија У.бр.42/2018
од 3 октомври 2018 година...................
3619. Решение на Уставниот суд на Република
Македонија У.бр.88/2018, У.бр.90/2018 и
У.бр.91/2018 од 19 септември 2018
година..................................................
3620. Издвоено мислење од Уставниот суд
на Република Македонија.....................

129/7

130/14

132/3

132/4

132/10

133/25

133/29

133/35
133/38

134/16

134/21

134/25

191/19

191/19

192/2

192/7

193/11

200/8

200/15
200/27
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3621. Издвоено мислење од Уставниот суд
на Република Македонија.....................
3654. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.57/2017 од 24
октомври 2018 година .........................
4311. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.63/2018 од 5
декември 2018 година........................
4314. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.118/2017 од 12
декември 2018 година.........................
4315. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.135/2017 од 5
декември 2018 година........................
4515. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.38/2018 од 12
декември 2018 година.........................
4518. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.78/2018 од 12
декември 2018 година .........................
4626. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.24/2018 од
25.12.2018............................................

200/30
202/9
231/4
232/2
232/8
239/27
240/10
247/6

СУДСКИ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
246. Решение од Судскиот совет на Ре18/3
публика Македонија............................
247. Решение од Судскиот совет на Ре18/3
публика Македонија............................
572. Решение од Судскиот совет на
33/13
Република Македонија.........................
573. Решение од Судскиот совет на
33/13
Република Македонија.........................
909. Решение од Судскиот совет на Ре47/6
публика Македонија..........................
985. Одлука за избор на судии поротници
52/2
на Основен суд Гостивар....................
986. Решение од Судскиот совет на Ре52/3
публика Македонија............................
987. Решение од Судскиот совет на Ре52/3
публика Македонија.............................
988. Решение од Судскиот совет на Ре52/3
публика Македонија.............................
1095. Решение од Судски совет на Репуб59/9
лика Македонија..................................
1096. Оглас за избор на претседател на Ос59/9
новен суд Крушево..............................
1289. Решение од Судскиот совет на Ре67/8
публика Македонија............................
1290. Решение од Судскиот совет на Ре67/9
публика Македонија............................
1449. Решение од Судски совет на Репуб79/2
лика Македонија................................
1720. Оглас за избор на член на Судскиот
совет на Република Македонија, од
редот на судиите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Ре87/23
публика Македонија............................

1937. Решение од Судски совет на Република Македонија..................................
1949. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Гевгелија...................
2177. Оглас за избор на претседател на Основен суд Крушево............................
2485. Одлука за избор на судија поротник
на Основен суд Крива Паланка ..........
2486. Одлука за избор на судија поротник
на Основен суд Кичево .......................
2487. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
2488. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
2489. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија......................................
2569. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Скопје 2 Скопје.........
2570. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Дебар.........................
2632. Решение за спроведување на избор
на член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите
припадници на сите заедници кои не
се мнозинство во Република Македонија......................................................
2671. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Скопје 1 Скопје..........
2672. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Кaвадарци.................
2959. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Гевгелија...................
2960. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Гостивар....................
2961. Решение од Судски совет на Република Македонија.................................
2962. Решение за престанок на мандат на
член на Судски совет на Република
Македонија.........................................
2963. Решение од Судски совет на Република Македонија.................................
3298. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
3299. Оглас за избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите во Република
Македонија ..........................................
3300. Оглас за избор на претседател на Основен суд Берово .................................
3528. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Неготино ...................
3529. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
3634. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.............................
3812. Решение од Судски совет на Република Македонија .................................
3894. Одлука за избор на претседател на
Апелационен суд Скопје ....................
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103/9
104/3
111/8
128/2
128/3
128/3
128/3
128/3
132/15
132/15

134/27
137/42
137/43
161/3
161/3
161/4

161/4
161/4
178/6

178/6
178/7
191/27
191/28
201/10
211/10
217/10
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3895. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Дебар ..............................
3896. Одлука за избор на судиja на Aпелациониот суд Скопје .............................
3897. Одлука за избор на судија на Виш
управен суд ..........................................
3988. Исправка............................................
3898. Одлука за избор на судија на Управен суд ..................................................
3899. Одлука за избор на судија на Управен суд ..................................................
3986. Решение од Судскиот совет на Република Македонија............................
3987. Решение за спроведување на избори
на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите...................................................
4457. Решение за престанок на мандат на
член на Судскиот совет на Република
Македонија..........................................
4458. Решение за престанок на мандат на
член на Судскиот совет на Република
Македонија..........................................
4459. Решение за престанок на мандат на
член на Судскиот совет на Република
Македонија..........................................
4460. Решение за престанок на мандат на
член на Судскиот совет на Република
Македонија..........................................
4461. Решение за престанок на мандат на
член на Судскиот совет на Република
Македонија..........................................
4580. Решение за престанок на мандат на
член на Судскиот совет на Република
Македонија.........................................

217/10
217/11
217/11
222/9
217/11
217/11
222/8

222/8

236/17

236/17

236/17

236/17

236/17

245/19

ДРЖАВНА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
2805. Обрасци број 29 и 30 од Државна изборна комисија (македонски и албански јазик) ..............................................
147/5
2858. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на Општинските изборни комисии ..............
154/7
2886. Одлука за формирање на избирачки
одбори за спроведување на гласањето
во дипломатско - конзуларните претставништва односно конзуларните
канцеларии на Република Македонија
во странство........................................
157/16
2887. Решение за формирање на избирачки
одбор за гласање во Државната изборна комисија на членовите на избирачките одбори кои го спроведуваат гласањето во дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија односно конзуларните канцеларии................................................
157/30

2951. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Оп160/7
штинските изборни комисии..............
3042. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на избирачки одбори за спроведување на
гласањето во Дипломатско - конзуларните преставништва односно конзуларните канцеларии на Република
166/3
Македонија во странство..................
3050. Обрасци од Државна изборна коми167/16
сија.......................................................
3103. Обрасци од Државна изборна коми169/8
сија......................................................
3110. Обрасци од Државна изборна коми170/5
сија........................................................
3240. Обрасци од Државна изборна коми175/3
сија......................................................
3261. Обрасци од Државна изборна коми176/140
сија.....................................................
3401. Извештај за конечните резултати од
гласањето на Референдумот на државно ниво, 30 септември 2018 година..... 186/12

ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА СТАТИСТИКА
Рег. бр.
Бр./стр.
95. Објава за движењето на индексот на
трошоците на животот во Република
5/19
Македонија..........................................
96. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец декември 2017 го5/19
дина......................................................
522. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2018 го31/56
дина......................................................
892. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2018 го45/36
дина.....................................................
1221. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Маке65/23
донија за месец март 2018 година.....
1578. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Маке85/39
донија за месец април 2018 година.....
2034. Објава за движење на индексот на
цените на мало во Република Маке107/24
донија за месец мај 2018 година.......
2482. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република македонија за месец јуни 2018 година ........... 127/12
2483. Објава за движењето на индексот на
трошоците на животот во Република
Македонија ........................................... 127/12
2819. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец јули 2018 година ....... 149/39
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3086. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец август 2018 година....
3440. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец септември 2018 година.....................................................
3705. Објава на движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2018 година.....................................................
4155. Објава на движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2018 година

168/52

188/67

204/15
226/19

KOМИСИЈА ЗА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
107. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
10/6
108. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................
10/6
109. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
10/7
139. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда...
13/15
163. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
15/6
164. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
15/6
165. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
15/6
166. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
15/7
360. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
21/86
428. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник
25/17
429. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
25/17
459. Решение за бришење на Акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски
за известување.....................................
27/35
460. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..............................................
27/35
574. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................
33/13
575. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер.............................
33/14
576. Правилник за изменување на Правилникот за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза
на хартии од вредност или депозитар
за хартии од вредност.........................
33/14

577. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд...............................................
769. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда...
2277. Одлука од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија..
2278. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда..
2279. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда...
2280. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда..
2281. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда..
2282. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник.......................................................
2283. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник.......................................................
2284. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................
2285. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник......................................................
2286. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................
2287. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................
2288. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник.......................................................
2289. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник.......................................................
2290. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................
2335. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник
2336. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2375. Решение за исправка на Решение
број УП1 10-24 од 22.6.2018................
2421. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник
2422. Решение за обновување на дозвола за
работење на инвестиционен советник
2442. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
2509. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
2551. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
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33/15

40/16
118/3

118/4

118/5

118/6

118/7

119/2

119/2
119/2

119/2
119/3
119/3

119/3

119/3
119/4
121/21
121/21
123/20
124/10
124/11
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129/11
130/21
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2552. Решение од Комисија за хартии од
130/21
вредност на Република Македонија...
2553. Решение од Комисија за хартии од
130/22
вредност на Република Македонија..
2554. Решение од Комисија за хартии од
130/22
вредност на Република Македонија...
2652. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 135/25
2677. Решение за давање на дозвола за
138/3
работење на брокер............................
2678. Решение од Комисијата за хартии од
138/3
вредност на Република Македонија...
2679. Решение од Комисијата за хартии од
138/4
вредност на Република Македонија..
2680. Решение од Комисијата за хартии од
138/4
вредност на Република Македонија..
2681. Решение од Комисијата за хартии од
138/4
вредност на Република Македонија...
2682. Решение од Комсијата за хартии од
138/5
вредност на Република Македонија...
2683. Решение од Комисијата за хартии од
138/6
вредност на Република Македонија...
2715. Решение од Комисијата за хартии од
139/13
вредност на Република Македонија ..
2716. Решение од Комисијата за хартии од
139/13
вредност на Република Македонија...
2717. Решение од Комисијата за хартии од
139/14
вредност на Република Македонија...
2809. Решение за давање дозвола за рабо148/2
тење на инвестиционен советник ......
2810. Решение за издавање дозвола за по148/3
нуда за преземање.............................
2811. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
148/3
вредност по пат на приватна понуда..
2861. Решение од Комисија за хартии од
155/3
вредност ...............................................
3051. Тарифник за изменување на Тарифникот за утврдување на висината на
надоместоците што ги наплатува Ко167/67
мисијата за хартии од вредност.........
3236. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 174/27
3241. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија... 175/162
3467. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 190/11
3468. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.... 190/11
3469. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на задолжителната структура и
начинот на пресметка на основната
главнина на депозитар и на средствата што ја сочинуваат основната глав190/11
нина.....................................................
3565. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
196/2
вредност по пат на приватна понуда...
3622. Решение за давање на дозвола за работење на брокер................................... 200/32

3623. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
3624. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија....
3790. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
3791. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
3792. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
3835. Решение од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија...
3836. Решение за давање на дозвола за работење на брокер...............................
3837. Решение за давање на дозвола за работење на брокер................................
3838. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.......
3907. Решение за давање одобрение за издавање на хартии од вредност по пат
на јавна понуда...................................
3908. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот и постапката за вршење надзор на правни и
физички лица......................................
3909. Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола на овластените учесници
на пазарот на хартии од вредност.......
4581. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4582. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4583. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4584. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4585. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4586. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4587. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4588. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4589. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4590. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4591. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4592. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4593. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4594. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4595. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4596. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....

200/32
200/33
210/6
210/7
210/7
212/12
212/12
212/12
212/13
218/9

218/9

218/10
245/19
245/19
245/20
245/20
245/20
245/20
245/21
245/21
245/21
245/21
245/22
245/22
245/22
245/22
245/23
245/23
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4597. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4598. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4599. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда...
4600. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд...............................................
4627. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4628. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4629. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4630. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4631. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4632. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4633. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4634. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4635. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
4636. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....

245/23
245/23

245/24

245/24
247/8
247/8
247/8
247/8
247/9
247/9
247/9
247/9
247/9
247/10

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
2847. Одлука за изменување и дополнување на Тарифата на услугите што ги
врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и
корисниците на неговите услуги .......

Бр./стр.

153/7

НАРОДНА БАНКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
101. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели............................
8/191
102. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели...............
8/191
411. Одлука за правилата за добро корпоративно управување во банка.............
24/43
412. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање согласности....................................................
24/53
413. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање дозволи..
24/82

434. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели...........................
435. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели.............
898. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели..........................
899. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели.............
1081. Одлука за начинот на вршење супервизија и надзор......................................
1082. Одлука за изменување на Одлуката
за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија.
1083. Одлука за пуштање во оптек на
книжни пари во апоени од 10 и 50 денари......................................................
1084. Одлука за повлекување од оптек на
книжните пари во апоени од 10 и 50
денари..................................................
1085. Одлука за пуштање во оптек на
книжни пари во апоен од 100 денари......................................................
1086. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари во апоен од 2 денари.............
1213. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели.........................
1214. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели..............
1444. Одлука за Методологијата за сигурност на информативниот систем на
банката.................................................
1445. Одлука за Методологијата за управување со ризикот од перење пари и
финансирање тероризам.....................
1460. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели…...…………….
1461. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели…...........
1752. Упатство за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката
за менувачки работи............................
1950. Одлука за изменување на Одлуката
за начинот и условите за евидентирање и поднесување извештаи за склучените кредитни работи.....................
1951. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели..........................
1952. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели.............
2183. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за
кредитите одобрени на нерезиденти..
2184. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за
кредитите земени од нерезиденти.....
2490. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................

Стр. 145

26/9
26/10
46/3
46/4
58/14

58/18

58/19

58/19

58/19
58/20
65/13
65/13

78/36

78/55
80/10
80/10

89/11

105/2
105/2
105/3

112/7

112/7
128/4
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2491. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели .............
2492. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
2493. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели .............
2494. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
2495. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели .............
2496. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
2497. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели .............
2498. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
2499. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели .............
2500. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели ..........................
2501. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели .............
2745. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметковниот (контниот) план за банките.......................
2815. Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик ..................
2816. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи
на банките и белешките кон тие извештаи ..................................................
3111. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели.........................
3112. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели.............
3376. Одлука за дополнување на Одлуката
за условите и висината на износот на
ефективни домашни пари, чекови и
монетарно злато кои можат да се внесуваат во или изнесуваат од Република Македонија.....................................
3377. Одлука за изменување на Одлуката
за менувачки работи...........................
3611. Одлука за изменување на Одлуката
за задолжителната резерва ...............
3612. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што
ги врши Народната банка на Република Македонија.................................
3969. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за
утврдување на адекватноста на капиталот...................................................
4548. Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик од страна
на Македонската банка за поддршка
на развојот..........................................
4549. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за
управување со ризикот од перење пари и финансирање тероризам..............

128/4
128/5
128/5
128/6
128/6
128/7
128/7
128/7
128/8
128/8
128/9
142/8
149/7

149/36
170/55
170/56

184/4
184/4
198/47

198/48

221/7

241/70

241/70

АГЕНЦИЈА
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
491. Годишна програма за реализација
на стратешкиот план на Агенцијата за
катастар на недвижности за 2018 го28/16
дина.....................................................
811. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за геодетски
41/14
работи за посебни намени...................
812. Правилник за дополнување на Пра41/16
вилникот за премер на недвижности...
1374. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
73/12
катастарски планови...........................
2456. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
126/18
катастарски планови ............................
2862. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
155/3
катастарски планови ............................
2863. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
155/3
катастарски планови ............................
2864. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
155/3
катастарски планови ............................
2865. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
155/4
катастарски планови ............................
3207. Статутарна одлука за изменување и
дополнување на статутот на Агенци173/13
јата за катастар на недвижности........
3686. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
204/4
катастарски планови...........................
3687. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
204/4
катастарски планови...........................
3950. Правилник за формата и начинот на
водење на Графичкиот регистар за
220/15
улици и куќни броеви........................
4601. Правилник за дополнување на Правилникот за запишување на инфрас245/25
труктурните објекти...........................
2866. Исправка на Тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ во број 116
155/4
од 4 август 2014 година.....................
3951. Исправка на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на
недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и
катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на нед220/29
вижности.............................................
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АГЕНЦИЈА
ЗА МЛАДИ И СПОРТ
Рег. бр.
Бр./стр.
4. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
образецот за годишната програма на
националната спортска федерација за
користење на средства оствaрени од
надоместоци за спорт...........................
1/4
91. Листа на категоризирани спортисти
во Република Македонија за период
јули-декември 2017.............................
5/12
92. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република
Македонија..........................................
5/14
2571. Листа на категоризирани спортисти
во Република Македонија за период
јануари-јуни 2018...............................
132/16
2572. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република
Македонија.........................................
132/16
3052. Листа на категоризирани спортисти Спортска надеж..................................
167/68
3470. Листа за изменување и дополнување
на Листата на категоризирани спортисти – Спортска надеж.....................
190/12

АГЕНЦИЈА
ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
37. Решение за забрана на увоз на живи
животни, производи и нуспроизводи
од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Република
Франција..............................................
3/3
99. Годишна наредба за здравствена
заштита на животните во 2018 година
7/2
151. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита
од внесување на вирусот на западно
нилска треска во Република Македонија......................................................
14/4
283. Листа на Фармаколошки супстанции
одобрени за употреба во ветеринарната медицина (*)................................
20/7
361. 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....................
21/86

430. Список на ветеринарни веледрогерии и ветеринарни аптеки...................
521. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за сузбивање
и искоренување на одредени болести
кај водните животни (*)......................
536. 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 2018 година...
537. Список на ветеринарно – медицински препарати за кои е дадено решение за одобрение за ставање во промет......................................................
581. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на издавање на
сертификатот за безбедност, формата
и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот,
образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност..................................
582. Правилник за изменување на Правилникот за условите за увоз на семе
за вештачко осеменување, ембриони
и јајце клетки, листи на трети земји
од кои е дозволен нивниот увоз и
содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или
друг документ што ја придружува
пратката(*)............................................
735. Годишен план за мониторинг на резидуи и недозволени супстанции кај
живи животни, производи и суровини
од животинско потекло за 2018 година......................................................
817. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија по потекло
од Република Бугарија........................
818. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
Њукастелска болест во Република
Македонија по потекло од Швајцарија.......................................................
819. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Кралството Холандија.........................
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910. Решение за забрана на увоз на живи
животни, производи и нуспроизводи
од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во
Република Македонија по потекло од
Република Бугарија.............................
981. Правилник за постапката за именување и разрешување на членовите на
Комисијата за заштита и благосостојба на животните, содржината на Деловникот за работа на Комисијата и
висината на надоместокот за работата
на Комисијата.....................................
1013. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Кралството Холандија........................
1014. Решение за изменување на Решението за задолжително лабораториско
испитување на радионуклиди 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 (*).....
1046. Решение за забрана на увоз на живи
животни, производи и нуспроизводи
од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во
Република Македонија по потекло од
Кралството Шведска...........................
1066. Решение за забрана на увоз на риби и
рибни производи заради заштита од
внесување на вирусот на инфективна
хематопоезна некроза во Република
Македонија по потекло од Република
Косово.................................................
1087. Решение за забрана на увоз на живи
животни, производи и нуспроизводи
од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во
Република Македонија по потекло од
Република Германија..........................
1088. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештaчко
осеменување, ембриони и јајце
клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли
на семе за вештачко осеменување,
јајце клeтки и ембриони(*)..................
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1139. Програма за контрола и превентива
на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или категории храна за 2018 година......................................................
1291. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Бугарија.............................
1292. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на риби
и рибни производи заради заштита од
внесување на вирусот на инфективна
хематопоезна некроза во Република
Македонија по потекло од Република
Косово..................................................
1308. Правилник за посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана(*)..
1404. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за мерки за
сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии(*)...............................................
1450. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Бугарија………...…………
1451. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и
диви свињи, семе, јајца и ембриони
од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други
производи кои содржат свинско месо,
како и нуспроизводи од свињи заради
заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Македонија………………..…….
1462. Правилник за посебните барања за
безбедност и барањата за составот
и начинот на означувањето на збогатената храна, односно на храната
на која и се додадени витамини и
минерали, дополнителни задолжителни информации поврзани со
особеностите на збогатената храна,
како и количеството, формата и видот на витамини и минерали кои
можат да се додаваат на храната (*)
1635. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за мерки за
здравствена заштита на животните во
однос на болеста на чвореста кожа(*).
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1760. Правилник за општите и посебните
барања за безбедност на храната во
однос на максимално дозволените
нивоа на резидиуи од пестициди во
или врз храната и храната за животни
од растително и од животинско потекло (*) ...............................................
1903. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и
диви свињи, семе, јајца и ембриони
од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други
производи кои содржат свинско месо,
како и нуспроизводи од свињи заради
заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Македонија...................................
2154. Правилник за начинот и постапката
за спроведување на внатрешната контрола во Агенцијата за храна и ветеринарство............................................
2160. Правилник за начинот и постапката
за спроведување на внатрешна ревизија на официјални контроли.............
2423. Решение за забрана на увоз и транзит
на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на чума кај мали преживари во
Република Македонија по потекло од
Република Бугарија.............................
2424. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и
диви свињи, семе, јајца и ембриони
од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други
производи кои содржат свинско месо,
како и нуспроизводи од свињи заради
заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Македонија .................................
2425. Правилник за условите за одобрување на ветеринарна амбуланта, ветеринарна клиника, ветеринарна болница и ветеринарна служба на одгледувалиште...............................................
2502. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и
транзит на живи животни, производи
и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување
на вирусот на чума кај мали преживари во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.............
2653. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија по потекло
од Република Германија.....................
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2654. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
Њукастелска болест во Република
Македонија по потекло од Кралството Шведска.........................................
2684. Решение за забрана на увоз на живи
животни, производи и нуспроизводи
од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Белгија......................................................
2767. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
Њукастелска болест во Република
Македонија по потекло од Република
Франција.............................................
2768. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија по потекло
од Кралството Холандија...................
2806. 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 ...................
2817. Решение за забрана на увоз на храна
која содржи или се состои од листови
бетел (piper betle) од Бангладеш (*)..
2868. Список на ветеринарно-медицински
препарати за кои е дадено одобрение
за ставање во промет, односно за кои
е укинато одобрението, односно за
кои е извршена промена во текот на
важноста на одобрението ....................
2935. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита
од внесување на вирусот на западно
нилска треска во Република Македонија ........................................................
2936 Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија по потекло
од Република Бугарија ........................

Стр. 149

135/26

138/6

144/11

144/11

147/17

149/36

156/2

159/6

159/6

Стр. 150

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2018

2937. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и
диви свињи, семе, јајца и ембриони
од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други
производи кои содржат свинско месо,
како и нуспроизводи од свињи заради
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африканска свинска чума во Република Македонија .................................
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3237. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија по потекло
од Кралството Шведска.....................
174/27
3238. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
Њукастелска болест во Република
Македонија по потекло од Кралството Белгија............................................
174/27
3242. Правилник за начинот на издавање
на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за
полнење и ставање во промет на природна минерална вода, изворска вода
и друга пакувана вода........................
175/162
3243. Правилник за изменување на Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (*).........................................
175/164
3285. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита
од внесување на вирусот на западно
нилска треска во Република Македонија......................................................
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3286. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и
диви свињи, семе, јајца и ембриони
од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други
производи кои содржат свинско месо,
како и нуспроизводи од свињи заради
заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Македонија...................................
3356. Решение за забрана на увоз на живи
животни, производи и нуспроизводи
од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во
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3357. Наредба за изменување на Годишна
наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на
јавното здравство од контаминенти
или резидуи кои се пренесуваат од
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и квалитет на водата за пиење(*)........
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безбедност на природна минерална
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3382. Правилник за условите кои треба да
ги исполни националната референтна
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Американски Држави.........................
3471. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и
диви свињи, семе, јајца и ембриони
од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други
производи кои содржат свинско месо,
како и нуспроизводи од свињи заради
заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Македонија.................................
3472. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на вршење на
официјални контроли на салмонела и
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3566. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот
на чума кај мали преживари во Република Македонија по потекло од
Република Бугарија ............................
3567. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Бугарија .............................
3568. Листа на производи од животинско
потекло кои не подлежат на инспекција при увоз и транзит од страна на
официјален ветеринар на граничен
премин(*) .............................................
3596. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и
диви свињи, семе, јајца и ембриони
од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други
производи кои содржат свинско месо,
како и нуспроизводи од свињи заради
заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Македонија.................................
3597. Решение за забрана на увоз на живи
животни, производи и нуспроизводи
од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството
Шведска..............................................
3688. Правилник дополнување на Правилникот за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста
на чвореста кожа (1)............................
3813. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Бугарија .............................
4124. 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..................
4169. Правилник за барањата за операторите со храна за животни во која било фаза на производство, преработка
и дистрибуција на храната за животни, како и хигиенските барања за
добрите пракси за исхрана на животните(*)...................................................

196/3

196/3

196/3

4426. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Бугарија............................
4427. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
њукастелска болест во Република
Македонија по потекло од Република
Бугарија...............................................
4571. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, начинот
и постапката на вршење на проверка
и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско
потекло, формата и содржината на
ветеринарно – здравствениот сертификат или други документи што ја
придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и
листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит (*).........................
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235/60

235/60

244/2

АГЕНЦИЈА
ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
197/18

197/18

204/5

211/11

225/11

228/13

Рег. бр.
Бр./стр.
362. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
местото на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во
Република Македонија со знаците за
државна припадност, регистарските
21/95
ознаки и другите ознаки.....................
440. Правилник за правилата и постапки26/23
те на летањето на воздухопловите......
1309. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на вршење на специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неоп68/24
ходни за безбедно и уредно работење
1387. Правилник за дополнување на Правилникот за посебните услови за проектирање, градба и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, технички услови за пловидбеност, испитување за
оцена на сообразност, 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
75/2
гасови...................................................
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1388. 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 ..................................
1753. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на
персоналот на контрола на летање.....
2161. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за посебните
услови за градба и одржување на падобрани...............................................
2718. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стручно
оспособување, проверки, дозволи и
овластувања на персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства,
уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација...
3287. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на
персоналот на контрола на летање.....
3402. Правилник за дополнување на Правилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на
пилоти на авиони................................
3569. Правилник за изменување на Правилникот за условите за безбедност
на воздушниот сообраќај за користење на терен и за начинот и условите
за одржување на леталиште ...............
3570. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата,
содржината и начинот на водење на
регистeр на аеродроми, регистер на
леталишта и евиденција на терени ....
3614. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на воздухопловно-техничкиот
персонал за одржување на воздухоплови......................................................
4307. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стручно
оспособување, проверки, дозволи и
овластувања на пилоти на крила за
слободно летање................................

АГЕНЦИЈА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75/3

89/12

110/7

139/14

177/18

Рег. бр.
Бр./стр.
1089. Одлука за изменување на Одлуката
за утврдување на релевантни пазари
што се подлежни на претходна регу58/25
лација...................................................
1215. Одлука од Агенцијата за електрон65/14
ски комуникации................................
1742. Правилник за радиофреквенции кои
можат да се користат без одобрение
88/34
за користење на радиофреквенции.....
1743. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофрек88/64
венции.................................................
1744. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината и потребната документација што се доставува со барањето за
издавање и на одобрение за користе88/64
ње на радиофреквенции.......................
1745. План за изменување и дополнување
на Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република
88/70
Македонија..........................................
4316. Одлука од Агенција за електронски
232/12
комуникации.......................................
4317. Одлука од Агенција за електронски
232/13
комуникации.......................................
4318. Одлука од Агенција за електронски
232/14
комуникации......................................

АГЕНЦИЈА
ЗА ПОШТИ

186/12

Рег. бр.
Бр./стр.
982. Одлука за определување на вредност
на поенот за пресметување на годиш51/11
ниот надоместок за 2018 година.........

196/4

АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

196/5

199/61

230/36

Рег. бр.
Бр./стр.
530. Правилник за измена на Правилникот за сметковниот план, формата и
содржината на основните финансиски извештаи и дополнителните извештаи за задолжителните и добро32/45
волните пензиски фондови..................
531. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за
давање на одобрениja на измените на
документите поднесени при лиценци32/45
рање.....................................................
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532. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за
избор на член на Управен одбор и на
Надзорен одбор на пензиско друштво.......................................................
533. Правилник за измена на правилникот за надоместоци за задолжителните пензиски фондови...........................
534. Правилник за измена на Правилникот за постапка за избор на домашни
правни лица за вршење на услуги со
хартии од вредност.............................
535. Правилник за измена на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско
друштво............................................
1045. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата
за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2018 година.........
3910. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови.................
4637. Правилник за членство во задолжителен пензиски фонд...........................
4638. Правилник за пренос на средства по
престанок на членство во задолжителен пензиски фонд..............................
719. Исправка на Правилник за измена и
дополнување на Правилникот за начинот на известување на Агенцијата
за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од
страна на пензиско друштво објавен
во „Службен весник на Република
Македонија“ во бр. 176 од 4 декември
2017 година.........................................
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АГЕНЦИЈА
ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА
32/45

32/46

32/46

32/47

54/14

218/10
247/10

247/21

38/15

АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
140. 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...................................................
13/15
4319. Решение за издавање дозвола за
вршење осигурително брокерски работи.....................................................
232/15

Рег. бр.
Бр./стр.
1403. Тарифник за висината на надоместоците за организирање, координирање
и спроведување постапки на селекција за вработени во јавниот сектор кои
немаат статус на административни
службеници..........................................
77/3

АГЕНЦИЈА
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Рег. бр.
Бр./стр.
414. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио
емитување на програмски сервис на
локално ниво........................................
24/83
415. Одлука за одземање на дозволата за
радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Радио Мерлин
ДООЕЛ Дебар......................................
24/88
580. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје.....................
34/2
641. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ
ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес...
36/10
1090. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Телеканал
А1 ДООЕЛ Струмица..........................
58/25
1786. Одлука за одземање на дозволата за
радио емитување на Трговското
радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Скопје..................................................
93/13
1938. Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис,
музичко - говорно радио од општ
формат, на локално ниво, на подрачјето на Општина Струга.....................
103/9
2573. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис
на локално ниво...................................
132/17
2964. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
НОВА ДООЕЛ Скопје).......................
161/4
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3191. Правилник за изменa на Правилникот за условите, начинот и постапката
за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на
програмскиот сервис на радиодифузерите на државно, регионално и локално ниво во Република Македонија.....
3635. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со
претходен назив Трговско радио дифузно друштво РТВ ОРБИС Битола
ДООЕЛ).................................................
3839. Одлука за доделување дозвола за
непрофитна радиодифузна установа
за радио емитување на програмски
сервис на локално ниво, на подрачјето на Општина Струмица...................
3868. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио
емитување на програмски сервис на
државно ниво.......................................

СОВЕТ
НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

172/20

201/11

212/13

216/4

АГЕНЦИЈА
ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА
Рег. бр.
814. Правилник за содржината на барањето/известувањето и начинот за известување или одобрување на промените во одобрението за ставање на
лек во промет или на веќе поднесената документација на лек што има
одобрение за ставање во промет(*)....
1538. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за податоците што се содржат на надворешното
и контактното пакување на лековите,
како и случаите кога може да се користи налепница................................
1902. Правилник за условите по однос на
просторот, опремата, кадарот и потребната документација за запишување во регистарот на специјализирани
продавници за медицински средства.

Бр./стр.

42/351

84/34

101/5

АГЕНЦИЈА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
578. Одлука за висината на средствата за
финансирање на активните програми
и мерки за вработување.....................

Бр./стр.

33/15

Рег.бр.
38. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.............
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Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Дебар; Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кичево; Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кочани; Основен јавен
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3691. Решение за утврдување на тарифа за
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Делчево за регулиран период 20192021 година.........................................
3695. Решение за утврдување на тарифа за
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2019-2021 година................................
3696. Решение за утврдување на тарифа за
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3736. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода
за пиење или водоснабдување на ЈКП
Пролетер Ресен за 2019 и 2020 година
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3911. Решение за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „ДЕБРЦА“
Дебрца за регулиран период 2019218/10
2021 година.........................................
3912. Решение за утврдување на тарифа за
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3913. Решение за утврдување на тарифа за
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дина.....................................................

3915. Решение за утврдување на тарифа за
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Пехчево за регулиран период 20192021 година........................................
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3921. Решение за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „КАЛЕ“ Центар
Жупа за регулиран период 2019-2021
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3922. Решение за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И
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за регулиран период 2019-2021 година....................................................
3923. Решение за утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Македонски Брод за
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собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Клепа“ Градско
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Росоман за регулиран период 20192021 година.........................................
3931. Решение за утврдување на тарифа за
сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „РОСОМАН“
Росоман за регулиран период 20192021 година.........................................
3932. Решение за утврдување на тарифа за
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здравствено осигурување на Македонија ........................................................
2513. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на плаќање на здравствените услуги
во примарна здравствена заштита ......
2514. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
методологијата за утврдување на референтни цени на лекови ....................
2515. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на
ортопедски и други помагала .............
2516. Правилник за дополнување на Правилникот за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување ..............
2801. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот
на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување...........................
2952. Одлука за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата
на лекови кои паѓаат на товар на
Фондот за здравствено осигурување
на Македонија....................................
2953. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за системи за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки
и паста, што паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија........................................
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106/27

106/27

129/11

129/12

129/12

129/13

129/13

129/14

129/15

146/20

160/9

160/30
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2954. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на
ортопедски и други помагала...........
2955. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на
здравствените услуги во примарната
здравствена заштита.........................
3626. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот
за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.......................................................
3675. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за болничката здравствена заштита за акутни случаи.......
3739. Исправка...........................................
3676. Одлука за дополнување на Одлуката
за утврдување на референтни цени
во специјалистичко – консултативна
здравствена заштита..........................
3677. Одлука за дополнување на Одлуката
за утврдување на референтни цени за
пакети на завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на кардиологија........
3678. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативна здравствена заштита - амбулантски............
3679. Правилник за изменување и дополнување на Правилникoт за подготвување, донесување и изменување на
Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на Јавните здравствени установи за остварување на
правата од здравственото осигурување...................................................
4104. Правилник за критериумите за
склучување договори, утврдување на
постапката 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..............................................
4170. Одлука за дополнување на Одлуката
за утврдување на референтни цени
на ортопедски и други помагала за
кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија.....................................................

160/31

160/32

4171. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на
ортопедски и други помагала...........

228/23

УПРАВА
ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
Рег.бр.
1389. Национална сортна листа ................

Бр./стр.
75/3

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
200/34

203/12
206/2

203/33

203/34

203/34

203/35

224/68

228/23

Рег. бр.
1577. Решение од Комора на извршители
на Република Македонија..................
2443. Решение од Комора на извршители
на Република Македонија..................
3639. Решение од Комора на извршители
на Република Македонија..................
4016. Решение од Комора на извршители
на Република Македонија ...................

Бр./стр.
85/39
125/6
201/19
223/15

ДИРЕКЦИЈА
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ
РАЗВОЈНИ ЗОНИ
Рег.бр.
Бр./стр.
2376. Тарифник за надоместоци за извршени услуги на корисник на Технолошка
индустриска развојна зона..................
123/20
2377. Тарифник на основачот на ТИРЗ
„Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Скопје 1“...........................................
123/21
2378. Тарифник на основачот на ТИРЗ
„Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Скопје 2“............................................
123/22
2379. Тарифник на основачот на ТИРЗ
„Штип“ на надоместоци за извршени
услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Штип“................................................
123/23
2380. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Берово” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово”...................................................
123/24
2381. Тарифник на основачот на ТИРЗ
„Кичево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Кичево“..............................................
123/25
2382. Тарифник на основачот на ТИРЗ
„Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Виница“..............................................
123/27
2383. Тарифник на основачот на ТИРЗ
„Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на
ТИРЗ „Гевгелија“................................
123/28
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2384. Тарифник на основачот на ТИРЗ
„Струга“ на надоместоци за извршени
услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Струга“..............................................
2385. Тарифник на основачот на ТИРЗ
„Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Прилеп“.............................................
2386. Тарифник на основачот на ТИРЗ
„Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на
ТИРЗ „Струмица“...............................
2387. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени
услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“.................................................
2388. Тарифник на основачот на ТИРЗ
„Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Делчево“...........................................
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4570. Правилник за изменување на правилникот за мерките за заштита од
пожар и експлозии...............................
243/76
123/29

ДИРЕКЦИЈА
ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
123/30

123/32

123/33

123/34

ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
Рег.бр.
Бр./стр.
3288. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за трговска
177/18
марка...................................................

ДИРЕКЦИЈА
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Рег.бр.
Бр./стр.
436. Правилник за поблиските критериуми кои треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат одржување и
сервисирање на стабилни инсталации
за откривање, јавување и гаснење на
пожари и откривање на експлозивни
смеси што се однесуваат на техничката опрема.............................................
26/10
437. Правилник за начинот на полагање
на стручниот испит на работниците
кои ќе вршат сервисен преглед и контролно испитување на апаратите за
гаснење на пожари..............................
26/11
438. Правилник за техничките нормативи
за хидрантската мрежа за гаснење на
пожари................................................
26/12
439. Правилник за поблиско определување на изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати
со кои треба да располагаат правните
лица и граѓаните, како и за утврдување на критериумите што треба да ги
исполнуваат правните лица кои вршат
сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати,
кои се однесуваат на техничката опрема и просторот за работа....................
26/19

Рег.бр.
Бр./стр.
94. Одлука за определување на висината
на трошоци за вршење обука на заинтересирани контролори и обработувачи......................................................
5/19
3358. Одлука за дополнување на Одлуката
за определување на висината на трошоци за вршење обука на заинтересирани контролори и обработувачи....... 181/24

ДИРЕКЦИЈА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ
ИНФОРМАЦИИ
Рег.бр.
Бр./стр.
1356. Правилник за формата и содржината
на образецот на легитимацијата на
инспекторот за безбедност на класифицирани информации, како и за начинот на нејзиното издавање и одземање.....................................................
72/6

KOМИСИЈА
ЗА ЗАШТИТА ОД КОНКУРЕНЦИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
2190. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
113/31
2191. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
113/32
2192. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
113/32
2193. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
113/32
2194. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
113/33
2195. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
113/33
2196. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
113/33
2197. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
113/34
2198. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
113/34
2199. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
113/34
2200. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
113/35
2201. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
113/35
2202. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
113/36

Стр. 170

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2018

2203. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
2204. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
2205. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
2206. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
2207. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
2208. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренција ..................................
2209. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
2210. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
2211. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
2212. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
2213. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
2214. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3752. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3753. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3754. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
3755. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3756. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3757. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
3758. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3759. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3760. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3761. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3762. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3763. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3764. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3765. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3766. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3767. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3768. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................
3769. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата ...............................

113/36
113/36
113/37
113/37
113/37
113/38
113/38
113/38
113/39
113/39
113/40
113/40
209/11
209/11
209/11
209/12
209/12
209/13
209/13
209/14
209/14
209/15
209/15
209/15
209/16
209/17
209/17
209/18
209/19
209/20

3770. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
3771. Решение за Комисијата за заштита на
конкуренцијата ....................................
3772. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
3773. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренција ...................................
3871. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата...............................
3872. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
3873. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
3874. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
3875. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата.................................
3876. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
3877. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
3878. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата.................................
3879. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата.................................
3880. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
3881. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
3882. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
3883. Решение од Комисијатаа за заштита
на конкуренцијата.................................
3884. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата.................................
3885. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4011. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4012. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4013. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4014. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4015. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4066. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата.................................
4067. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата.................................
4068. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата.................................
4069. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата.................................
4070. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата.................................
4071. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................

209/21
209/21
209/21
209/23
216/9
216/9
216/10
216/10
216/10
216/11
216/11
216/12
216/12
216/12
216/20
216/20
216/21
216/22
216/23
223/6
223/7
223/14
223/14
223/15
224/48
224/48
224/49
224/49
224/50
224/50
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4072. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4073. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4074. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4075. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4076. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4077. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4078. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4079. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4080. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4081. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4082. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4083. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4084. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4085. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4086. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4087. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4088. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4089. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4090. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4091. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4092. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4093. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
4094. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата................................
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