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на Законот за ученичкиот стандард.... 64/105

1180. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за бирото за развој на об-
разованието........................................ 64/106

1181. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за државниот испитен 
центар.................................................. 64/107

1182. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за иновациската дејност... 64/108

1183. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за студентскиот стандард. 64/109

1184. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за стручно образование и 
обука................................................... 64/110

1185. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за средното образование.. 64/111

1186. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за отворените граѓански 
универзитети за доживотно учење..... 64/112

1187. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за просветната инспек-
ција...................................................... 64/113

1188. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за основното образование 64/114

1189. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за Државниот инспекто-
рат за локална самоуправа................ 64/115

1190. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за рамномерен региона-
лен развој............................................ 64/116

1346. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за заштита на сведоци...... 71/2

1347. Закон за Оперативно-техничка аген-
ција...................................................... 71/5

1348. Закон за следење на комуникациите. 71/16
1465. Закон за високото образование*...... 82/2
1466. Закон  за изменување и дополнување 

на Законот за безбедност на сообра-
ќајот на патиштата............................. 83/3

1467. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија........................... 83/19

1468. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за судовите...................... 83/32

1469. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за семенски и саден мате-
ријал за земјоделски растенија.......... 83/37

1470. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за консолидација на зем-
јоделско земјиште.............................. 83/46

1471. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за рибарство и аквакул-
тура..................................................... 83/58

1472. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за земјоделство и рурален 
развој..................................................  83/61

1473. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за ловството.................... 83/63

1474. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за инспекциски надзор..... 83/66

1475. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за класифицирани инфор-
мации.................................................  83/68

1476. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за управување со кризи.... 83/68

1477. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за заштита и спасување... 83/69

1478. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за здравјето на растени-
јата....................................................... 83/70

1479. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за државниот инспекто-
рат за земјоделство............................ 83/71

1480. Закон за изменување и дополнување 
на Законoт за шумарска и ловна 
инспекција............................................  83/72

1481. Закон за изменување на Законот за 
стоковните резерви............................. 83/73

1482. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за финансиската полиција 83/74

1483. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за Народната банка на Ре-
публика Македонија...........................  83/74

1484. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за спречување на перење 
пари и финансирање на тероризам..... 83/75

1485. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за јавните набавки........... 83/76

1486. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за Централен регистар...... 83/77

1487. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за хартии од вредност..... 83/78

1488. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за државната ревизија....... 83/79

1489. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за Управата за јавни при-
ходи.................................................... 83/80

1490. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за супервизија на осигу-
рувањето............................................ 83/81

1491. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за ревизија на инструмен-
тот за претпристапна помош (ИПА)... 83/81

1492. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати............ 83/82

1493. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за фондот за осигурување 
на депозити......................................... 83/83

1494. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за девизната инспекција... 83/84

1495. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за државната статистика... 83/84

1496. Закон за изменување на Законот за 
основање на Агенција за промоција и 
поддршка на туризмот во Република 
Mакедонија.......................................... 83/85
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1497. Закон за изменување на Законот за 
основање на Агенција за енергетика 
на Република Македонија.................. 83/86

1498. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за стандардизација........... 83/87

1499. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за заштита на конку-
ренцијата............................................ 83/87

1500. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за индустриската сопстве-
ност..................................................... 83/88

1501. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за акредитација................ 83/89

1502. Закон за изменување на Законот за 
технолошки индустриски развојни 
зони..................................................... 83/90

1503. Закон за изменување на Законот за 
комплементарна и алтернативна ме-
дицина................................................. 83/91

1504. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за заштита од јонизирач-
ко зрачење и радијациона сигурност.. 83/21

1505. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за санитарната и здрав-
ствената инспекција........................... 83/93

1506. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за лековите и медицин-
ските средства.................................... 83/94

1507. Закон за финансиска поддршка на 
инвестиции.........................................  83/95

1508. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за државен пазарен 
инспекторат........................................  83/111

1509. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за ревизија....................... 83/113

1510. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за хартии од вредност....... 83/117

1511. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за Кредитно биро............. 83/120

1512. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за технолошки индус-
триски развојни зони.......................... 83/124

1806. Закон за енергетика (*)................... 96/2
1807. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за оружјето(*)................. 97/3
1808. Закон за странци (*).......................... 97/10
1840. Закон за изменување на Законот за 

животната средина............................. 99/2
1841. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за вработување на инва-
лидни лица......................................... 99/3

1842. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за државните награди...... 99/6

1843. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за електронско управу-
вање.................................................... 99/7

1844. Закон за изменување на Изборниот 
законик............................................... 99/11

2185. Закон за изменување на Законот за 
вработувањето и осигурување во 
случај на невработеност ..................... 113/2

2186. Закон за поддршка на млади при ку-
пување на музички инструменти .......  113/4

2187. Закон за приватните агенции за вра-
ботување ...............................................  113/10

2188. Закон за изменување на Законот за 
заштита на природата ..........................  113/28

2189. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за лековите и медицин-
ските средства ......................................  113/29

2291. Закон за спречување перење пари и 
финансирање на тероризам*............. 120/2

2292. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за Царинската управа...... 120/75

2293. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за акцизите.......................  120/80

2294. Закон за изменување на Законот за 
приватизација и закуп на градежно 
земјиште во државна сопственост..... 120/80

2295. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за работните односи......... 120/82

2296. Закон за изменување на Законот за 
трговија............................................... 120/84

2297. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за градежните производи 120/85

2298. Закон за изменување на Законот за 
државен пазарен инспекторат........... 120/92

2299. Закон за изменување на Законот за 
инспекциски надзор............................ 120/92

2300. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за трговските друштва...... 120/93

2301. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за обука и испит за дирек-
тор на основно училиште, средно 
училиште, ученички дом и отворен 
граѓански универзитет за доживотно 
учење.................................................. 120/94

2719. Закон за изменување и дополнување 
на Изборниот законик....................... 140/2

2720. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за финансирање на поли-
тичките партии................................... 140/5

2721. Закон за  изменување и дополнување 
на Законот за Владата на Република 
Македонија........................................ 140/6

2722. Закон за работното време на мобил-
ните работници во патниот сообраќај 
и уредите за запишување во патниот 
сообраќај (*)...................................... 140/10

2723. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за превоз во патниот со-
обраќај (*).......................................... 140/56

2724. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за минимална плата во 
Република Македонија...................... 140/87

2725. Закон за изменување на Законот за 
безбедност на производите............... 140/90

2726. Закон за  изменување на Законот за 
заштита на потрошувачите............... 140/90

2727. Закон за изменување на Законот за 
обука и испит за директор на основ-
но училиште, средно училиште, уче-
нички дом и отворен граѓански уни-
верзитет за доживотно учење........... 140/91



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2018 Стр. 9 
 

2728. Закон за изменување на Законот за 
контрола на предметите од скапоце-
ни метали........................................... 140/91

2729. Закон за изменување на Законот за 
пратениците........................................ 140/92

2738. Завршна сметка на Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2017 година.. 141/2

2764. Закон за изменување и дополнување 
на Царинскиот закон (*)..................... 144/2

2975. Закон за задолжување на Република 
Македонија со заем кај  Меѓународ-
ната банка за обнова и развој - свет-
ска банка по договорот за заем за фи-
нансирање на проектот за унапреду-
вање на социјалните услуги.............. 163/3

2976. Закон за дополнување на Законот за 
превоз во патниот сообраќај............. 163/4

2977. Закон за гаранција на Република Ма-
кедонија на обврските по финансис-
киот договор, наменет за финансира-
ње на мали и средни   претпријатија 
и други приоритетни проекти – V
фаза, кој ќе се склучи меѓу Европска-
та инвестициона банка и Македон-
ската банка за поддршка на развојот.. 163/4

2978. Закон за гаранција на Република Ма-
кедонија на обврските по договорот 
за заем за финансирање на Патната 
делница Крива Паланка – Деве Баир 
(граница со Бугарија), кој ќе се склу-
чи меѓу Европската банка за обнова 
и развој и Јавно претпријатие за 
државни патишта................................ 163/6

2979. Закон  за изменување и дополнување 
на Законот за Академијата за судии и 
јавни обвинители............................... 163/8

3007. Закон за  изменување и дополнување 
на Законот за финансиската инспек-
ција во јавниот сектор........................ 164/2

3008. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за основање на Агенција 
за финансиска поддршка во земјо-
делството и руралниот развој............ 164/9

3053. Закон за дополнување на Законот за 
градење.............................................. 168/3

3054. Закон за  дополнување  на Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги................................................. 168/3

3055. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за просторно и урбанис-
тичко планирање............................... 168/4

3056. Закон за дополнување на Законот за 
реализација на инфраструктурни 
проекти за изградба на патна делни-
ца Миладиновци –Штип и патна дел-
ница Кичево – Охрид........................ 168/6

3553. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за реализација на инфрас-
труктурни проекти за изградба на 
патна делница Миладиновци–Штип 
и патна делница Кичево – Охрид....... 194/2

3610. Исправка........................................... 198/47

3598. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за судска служба.............. 198/2

3599. Закон за изменување на Законот за 
данокот на додадена вредност.......... 198/6

3600. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за супервизија на осигу-
рување................................................ 198/6

3601. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за финансиската поли-
ција..................................................... 198/23

3602. Закон за престанување на важењето 
на Законот за гаранција на Република 
Македонија на обврските по Догово-
рот за заем за финансирање на проек-
тот ХЕ Бошков мост кој ќе се склучи 
меѓу Европската банка за обнова и 
развој и АД ЕЛЕМ.............................. 198/27

3603. Закон за изменување на Законот за 
задолжување на Република Македо-
нија кај Банката за развој при Сове-
тот на Европа по Рамковниот дого-
вор за  заем за финансирање на Про-
ектот за изградба и модернизација на 
клиничкиот центар Мајка Тереза во 
Скопје и Регионалната клиничка бол-
ница во Штип...................................... 198/27

3604. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за заштита на децата......... 198/28

3605. Закон за материјално обезбедување 
на невработените лица поради прива-
тизацијата на претпријатијата со до-
минантна сопственост на државата... 198/33

3606. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за вработените во јавниот 
сектор................................................. 198/35

3607. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за кривичната постапка... 198/39

3608. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за Јавното обвинителство. 198/44

3609. Закон за дополнување на Законот за 
судовите............................................... 198/46

3743. Изменување и дополнување на Бу-
џетот на Република Македонија за 
2018 година....................................... 207/2

3744. Закон за дополнување на Законот за 
извршување на Буџетот на Републи-
ка Македонија за 2018 година............ 207/463

3745. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за реализација на инфрас-
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за мерките и процедурите за олесну-
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учествуваат во постапката, поблис-
ките критериуми и начинот за доде-
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стандарди и услови во поглед на оп-
ремата (хардверот), како и функцио-
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2309. Уредба за методологија за распре-
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износи и начинот на директните пла-
ќања за 2018 година ............................ 139/3
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ње на Уредбата за поблиските крите-
риуми за директни плаќања, корис-
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2828. Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за посебните услови, 
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ниците на средствата, максималните 
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Општина Чашка.................................. 36/6

629. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Општина Гази Баба............................ 36/6

630. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Агенцијата за управување со одземен 
имот.................................................. 36/6

631. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Министерство за земјоделство, шу-
марство и водостопанство – Државен 
инспекторат за шумарство и ловство. 36/6

632. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Служба за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македо-
нија.................................................... 36/7

633. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземени 
предмети со правосилна пресуда на 
ЈП Македонијапат - Скопје................ 36/7

634. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар........ 36/7

635. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на ЈП 
Македонијапат - Скопје..................... 36/8

636. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бош-
ковски“ – с.Ростуше - Ростуше......... 36/8

637. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на трајно 
одземен предмет во управна поста-
пка на ЈЗУ Општа болница Кичево.... 36/8

638. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Општина Гевгелија............................. 36/9

639. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот......................... 36/9

640. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Министерството за внатрешни ра-
боти..................................................... 36/9

643. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Основен суд Гевгелија....................... 37/99

644. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Дирекција за заштита и спасување..... 37/99

645. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Агенцијата за управување со одземен 
имот...................................................... 37/99

646. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на ЈП 
Македонија пат - Скопје.................... 37/99

647. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Агенција за управување со одземен 
имот.................................................... 37/99
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648. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Општина Босилово............................ 37/100

649. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Министерството за внатрешни ра-
боти.................................................. 37/100

650. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на ЈП 
Македонијапат – Скопје..................... 37/100

651. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет  со правосилна одлука на 
Општина Шуто Оризари.................... 37/100

652. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Општина Шуто Оризари.................... 37/100

653. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Општина Куманово............................. 37/101

654. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Казнено-поправна установа Затвор 
Скопје - Скопје................................... 37/101

655. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Општина Берово................................ 37/101

656. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Општина Кратово.............................. 37/101

657. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на ЈП 
Македонски шуми - Скопје................ 37/102

658. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Служба за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македо-
нија..................................................... 37/102

659. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Министерство за финансии – Управа 
за финансиска полиција..................... 37/102

660. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Министерство за внатрешни работи.. 37/102

661. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Министерство за економија............... 37/102

662. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на ЈП 
Македонски шуми - Скопје................ 37/103

663. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на ЈП 
Македонски шуми - Скопје............... 37/103

664. Одлука за престанување на важење-
то на Одлуката за давање согласност 
на Решението за отстапување на од-
земен предмет со правосилна пресу-
да на Агенција за управување со од-
земен имот......................................... 37/103

673. Одлука за изменување на Одлуката 
за менување на називот на Аеродро-
мот во Скопје...................................... 38/5

674. Одлука за давање одобрение за ос-
новање на приватно средно училиш-
те „Св. Лука“ - Скопје........................ 38/5

675. Одлука за отстапување на нафтени 
деривати од задолжителните резерви 
на нафта и нафтени деривати на 
Државниот студентски дом „Скопје“ 
– Скопје.............................................. 38/6

676. Одлука за престанок на важење на 
Одлуката за започнување на поста-
пка за доделување на концесија за 
експлоатација на техногени минерал-
ни суровини на локалитетот „Желе-
зара”, Општина Гази Баба................ 38/6

723. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Проект за инфраструктура за изград-
ба на линиска инфраструктурна град-
ба за МХЕЦ Тополка со реф.бр.316 и 
придружни објекти КО Дреново, Оп-
штина Чашка....................................... 39/2

724. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на полигон за 
обука на возачи КО Г. Оризари, Оп-
штина Битола...................................... 39/2

725. Одлука за давање согласност за 
склучување на договор за  закуп на 
земјоделско земјиште со непосредна 
спогодба.............................................. 39/3

726. Одлука за престанок на важење на 
концесијата за експлоатација на ми-
нерална суровина – железно никлос-
на руда на локалитетот „Ржаново“, 
Општина Кавадарци........................... 39/3

727. Одлука за продажба на недвижна 
ствар во Охрид...................................  39/4

728. Одлука за изменување на Одлуката 
за висината на надоместоците за 
спроведување на системот за иденти-
фикација и регистрација на животни-
те и висината на надоместокот за до-
полнителни официјални контроли...... 39/4
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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....................... 39/6

730. Одлука за престанување на важење-
то на Тарифникот за висината на на-
доместоците за поднесено барање за 
добивање согласност и за дадено 
стручно мислење................................ 39/6

731. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Град Скопје.................................... 39/6

732. Одлука за давање согласност за 
склучување на договор за закуп на 
земјоделско земјиште со непосредна 
спогодба.............................................. 39/6

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 ли-
ниски објект водозафат со цевковод 
за мала хидроелектрична централа 
Одри со реф. бр.105 со изведена тра-
са КО Одри - вон г.р. Општина Те-
арце..................................................... 39/7

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................ 39/7

736. Одлука за давање на трајно  корис-
тење на недвижна ствар на Минис-
терството за образование и наука -
Државен просветен инспекторат....... 40/3

737. Одлука за доделување на концесија 
за експлоатација на минерална суро-
вина – кварц на Цементарница УСЈЕ 
АД Скопје на локалитетот „Цепенка“ 
с.Варвара, Општина Студеничани и 
Општина Сопиште............................... 40/3

738. Одлука за давање право на трајно 
користење на градежно земјиште 
сопственост на Република Македо-
нија на Општина Битола..................... 40/3

739. Одлука за утврдување на работите 
од премерот во функција за запишу-
вање на недвижност сопственост на 
Република Македонија........................ 40/4

740. Одлука за давање согласност за 
пренос на концесија за експлоатација 
на минералната суровина – варовник 
на локалитетот „Превалец 1“, Оп-
штина Велес од Друштвото за произ-
водство, градежништво, трговија и 
услуги УС-КОНСТРАКШАН ек-
спорт-импорт ДООЕЛ Куманово на 
Друштвото за производство, трго-
вија, транспорт и услуги КАМЕНО-
ЛОМ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје......................................... 40/4

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, трго-
вија и услуги УС-КОНСТРАКШАН 
експорт-импорт ДООЕЛ Куманово 
на Друштвото за производство, трго-
вија, транспорт и услуги КАМЕНО-
ЛОМ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје........................................ 40/5

742. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на објект со 
намена Г3-сервиси КО Кучевиште-
вон г.р., Општина Чучер Сандево...... 40/5

743. Одлука за продажба на недвижна 
ствар во село Смојмирово, Општина 
Берово................................................. 40/5

744. Одлука за давање согласност за 
склучување на договор за  закуп на 
земјоделско земјиште со непосредна 
спогодба.............................................. 40/6

745. Одлука за давање на трајно користе-
ње  на недвижна ствар  на здружени-
ето Општинска организација  на Со-
јузот  на  борците  од  Народно-осло-
бодителната и антифашистичка војна 
на Македонија 1941-1945 и граѓаните 
продолжувачи во Општината  Струга 40/7

746. Одлука за утврдување на вишокот 
на неескплоатирани количини на ми-
нерална суровина - геотермална вода 
од експлоатационите бунари на лока-
литетот „Д. Подлог - Бања“, Општи-
на Кочани и Општина Чешиново -
Облешево........................................... 40/7

747. Одлука за давање на согласност со 
подавка преку нотар да се понуди 
градежно земјиште, на кое Републи-
ка Македонија е сопственик на нај-
малку 70% од вкупната површина на 
градежната парцела, на другите соп-
ственици на катастарските парцели 
од кои е формирана градежната пар-
цела...................................................... 40/7

748. Одлука за давање согласност на Го-
дишниот извештај за работата на 
Фондот за иновации и технолошки 
развој за 2017 година......................... 40/8

749. Одлука за пренесување во сопстве-
ност недвижни ствари на Град 
Скопје................................................. 40/8

750. Одлука за престанок на важење на 
концесијата за експлоатација на ми-
нерална суровина – мермер на лока-
литетот „Крстец“ Општина Прилеп... 40/8
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751. Одлука за избор на овластен ревизор 
за ревизија на Годишната сметка и 
Финансиските извештаи за 2017 го-
дина на Акционерското  друштво 
„Македонска информативна агенција“ 
- Скопје, во државна сопственост...... 40/9

752. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Општина Кратово........................... 40/9

753.Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Проект за инфраструктура за поста-
вување на 10(20)КВ вод за приклучу-
вање на МХЕЦ  Врановска река 312 
со напојна точка КО Г Врановци и 
КО Лисиче, Општина Чашка............... 40/10

754.Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Проект за инфраструктура  за проме-
на на трасата на инфраструктурен 
линиски објект водозафат со цевко-
вод за мала хидроелектрична центра-
ла Одри со реф. бр.106 со изведена 
траса КО Одри-вон г.р. Општина Те-
арце..................................................... 40/10

755.Одлука за давање согласност на 
Среднорочната програма за работа 
на Фондот за иновации и технолош-
ки развој  за финансиска поддршка 
на микро, мали и средни претприја-
тија за 2018-2020 година.................... 40/10

756. Одлука за давање согласност за 
склучување на договор за закуп на 
земјоделско земјиште со непосредна 
спогодба.............................................. 40/11

757. Одлука за затворање на Почесниот 
конзулат на Република Македонија 
во САД, со седиште во Колумбус 
(Охајо)................................................. 40/13

758. Одлука за затворање на Почесниот 
конзулат на Република Македонија 
во САД, со седиште во Тусон............ 40/13

759. Одлука за затворање на Почесниот 
конзулат на Република Македонија 
во САД, со седиште во Сан Диего... 40/13

760. Одлука за затворање на Почесниот 
конзулат на Република Македонија 
во САД, со седиште во Њу Порт Ко-
уст....................................................... 40/13

761. Одлука за затворање на Почесниот 
конзулат на Република Македонија 
во Индија, со седиште во Бангалор... 40/14

781. Одлука за проширување на концеси-
јата за експлоатација на минерална 
суровина – мермеризиран варовник 
на локалитетот „Свети Трипун“ с.
Говрлево, Општина Сопиште на Це-
ментарница „Усје“ АД Скопје........... 41/6

782. Одлука за продажба на недвижна 
ствар во с. Росоман............................ 41/7
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Општина Радовиш .............................. 108/7

2045. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Општина Свети Николе ...................... 108/7

2046. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Општина Чаир ..................................... 108/7

2047. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
ЈЗУ Здравствен дом - Охрид ...............  108/7

2048. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Секретаријатот за европски прашања 108/7

2049. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Министерство за внатрешни работи 108/8

2050. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Министерство за внатрешни работи 
– Управа за безбедност и контрара-
зузнавање ..............................................  108/8

2051. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Општина Кавадарци ............................  108/8

2052. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на ЈП 
Македонски шуми - Скопје ................  108/8

2053. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Град Скопје ..........................................  108/8

2054. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Град Скопје ..........................................  108/9

2055. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Град Скопје ..........................................  108/9

2056. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Министерство за финансии - Царин-
ска управа  ............................................  108/9

2057. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на 
Општина Македонски Брод ................  108/9

2058. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
АД за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен прос-
тор од значење за Републиката 
Скопје................................................. 108/10

2059. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Општина Неготино ..............................  108/10

2060. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Министерство за внатрешни работи 108/10
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2061. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Општина Вевчани ............................... 108/10

2062. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Град Скопје .......................................... 108/10

2063. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Министерство за внатрешни работи . 108/11

2064. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Општина Чучер Сандево .................... 108/11

2065. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Општина Дебар ................................... 108/11

2066. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на Ди-
рекција за заштита и спасување ......... 108/11

2067. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Јавно претпријатие за управување и 
заштита на повеќенаменското под-
рачје „Јасен“ - Скопје ......................... 108/11

2068. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на НУ 
Музеј на Македонија - Скопје ............ 108/12

2069. Одлука за престанување на важење-
то на Одлуката за давање согласност 
на Решението за отстапување на од-
земен предмет со правосилна одлука 
на Служба за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Маке-
донија ................................................... 108/12

2070. Одлука за престанување на важење-
то на Одлуката за давање согласност 
на Решението за отстапување на од-
земен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за внатрешни ра-
боти – Управа за безбедност и кон-
траразузнавање .................................... 108/12

2071. Одлука за престанување на важење-
то на Одлуката за давање согласност 
на Решението за отстапување на од-
земен предмет со правосилна одлука 
на Државен универзитет Тетово ........ 108/12

2072. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар на 
Националната установа Завод за заш-
тита на спомениците на културата и 
Музеј Струмица .................................. 108/13

2073. Одлука за дополнување на Одлуката 
за утврдување на коефициенти за 
пресметување на платата на функци-
онерите кои ги именува Владата на 
Република Македонија ....................... 108/13

2122. Одлука за започнување на постапка 
за доделување на концесија за детал-
ни геолошки истражувања на мине-
ралнaта суровинa - глина на локали-
тетот „с.Раборци“, Општина Стру-
мица.................................................... 109/6

2157. Oдлука за утврдување на работите 
од премерот во функција за запишу-
вање на недвижности сопственост на 
Република Македонија....................... 110/2

2162. Одлука за започнување на постапка 
за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања на мине-
рални суровини.................................. 111/2

2163. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка за 2017 Година на 
Јавното претпријатие Службен вес-
ник на Република Македонија,
Скопје.................................................. 111/2

2164. Одлука за давање согласност на Го-
дишниот извештај за работењето на 
Јавното претпријатие Службен вес-
ник на Република Македонија, Скоп-
је во 2017 година................................ 111/3

2165. Одлука за давање согласност на Од-
луката за употреба на средствата ос-
тварени со работењето нa Јавното 
претпријатие Службен весник на Ре-
публика Македонија, Скопје за 2017 
година................................................. 111/3

2166. Одлука за утврдување на работите 
од премерот во функција за запишу-
вање на недвижност сопственост на 
Република Македонија....................... 111/3

2167. Одлука за продажба на движна 
ствар.................................................... 111/3

2168. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбаниситичка планска до-
кументација за изградба на објект со 
основна класа на намена Б3-големи 
угостителски единици КО Боговиње-
вон г.р., Општина  Боговиње............. 111/4

2169. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на бензинска 
пумпна станица и услужен центар 
КО Брњарци, Општина Гази Баба..... 111/4

2170. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на објект со 
намена Г2–лесна и незагадувачка ин-
дустрија КО Глуво Бразда, Општина 
Чучер Сандево................................... 111/4

2171. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
локална урбанистичка планска доку-
ментација  за изградба на објекти со 
намена Г2-лесна и незагадувачка ин-
дустрија  КО Неготино, Општина Не-
готино................................................... 111/5
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2172. Одлука за вкупната инсталирана 
моќност на повластените производи-
тели на електрична енергија за кои се 
применуваат повластени тарифи....... 111/5

2173. Одлука за распределба на средства 
од Буџетот на Република Македонија 
за 2018 година за поддршка на им-
плементацијата на Декадата и Стра-
тегијата за Ромите.............................. 111/5

2174. Одлука за испраќање на припадници 
на Армијата на Република Македо-
нија за учество во вежбовната актив-
ност „Anatolian Phoenix 2018“, во Ре-
публика Турција................................. 111/6

2175. Одлука за влегување и престој на 
странски вооружени сили на терито-
ријата на Република Македонија, за-
ради учество во вежбовна активност 
„JCET-18“........................................... 111/7

2178. Одлука за давање согласност на ин-
вестиционите програми на Македон-
ски железници Транспорт АД –
Скопје за период од 2018 година до 
2020 година........................................ 112/2

2179. Одлука за давање согласност на Фи-
нансиската програма  на Македонски 
железници Транспорт АД – Скопје за 
2018 година........................................ 112/2

2180. Одлука за висина на надоместоците 
за активности на заштита и благосос-
тојба на животните како и начин на 
нивна наплата.................................... 112/2

2216. Одлука за престанок и давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Министерството за правда – Уп-
рава за извршување на санкциите ..... 114/3

2217. Одлука за давање согласност на Це-
новникот за висината на цената на 
сурова вода наменета за водоснабду-
вање на населението од Регионални-
от водоснабдителен систем Студен-
чица кон корисниците на Јавното 
претпријатие „Студенчица“ Кичево... 114/3

2218. Одлука за испраќање на припадници 
на Армијата на Република Македо-
нија за учество во вежбовната актив-
ност „5 TORRI 2018“, во Република 
Италија............................................... 114/3

2219. Одлука за продажба на недвижни 
ствари во Тетово................................ 114/4

2220. Одлука за утврдување на геодетски-
те работи за посебни намени сврзани 
со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просто-
рот, предвидено со Годишната прог-
рама за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулаци-
они планови на генерални урбанис-
тички планови, урбанистичко-план-
ска документација и урбанистичко-
проектни документации за 2018 го-
дина.................................................... 114/4

2221. Одлука за доделување на концесија 
за експлоатација на минерална суро-
вина – варовник на Друштвото за 
производство, трговија и услуги АС 
ГРАНУЛАТ ДОО експорт импорт 
Струга на локалитетот „Градиште“ 
с.Могорче, Општина Дебар............... 114/4

2222. Одлука за одбивање на иницијатива-
та за започнување на постапката за 
детални геолошки истражувања........ 114/5

2223. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
проект за инфраструктура за изград-
ба на МХЕЦ на река Стровија со 
реф.бр. 250 и пропратни објекти КО 
Стровија, Општина Долнени ..............  114/5

2224. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на базна ста-
ница СТП 6092 за мобилна телефо-
нија КО Смојмирово,  Општина Бе-
рово.................................................... 114/5

2225. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
проект за инфраструктура за изград-
ба на канализациона мрежа во насел-
ба Карпош КО Куманово, Општина 
Куманово............................................ 114/6

2226. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на  бензинска 
пумпна станица со станица за тех-
нички преглед КО Костинци, Општи-
на Долнени......................................... 114/6

2227. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
проект за инфраструктура за поста-
вување на 10 (20) КВ вод за приклу-
чување на МХЕ Тополка со реф. 
бр.317 КО Дреново и КО Лисиче, 
Општина Чашка................................. 114/7

2228. Oдлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичко планска доку-
ментација за изградба на објект со 
основна класа на намена E2 комунал-
на супраструктура (кула - посматрач-
ница и технички објекти за детекција 
и превенција на шумски пожари) KO 
Саса, Општина Македонска Каме-
ница.................................................... 114/7

2229. Одлука за утврдување на мерки за 
заштита и интервентно сместување 
на семејства поради пожар на семеј-
ниот дом.............................................. 114/7
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2230. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на комплекс со 
основна класа на намена Б3-големи 
трговски единици КО Љубодраг, Оп-
штина Куманово................................. 114/8

2231. Одлука за влегување и престој на 
странски вооружени сили на терито-
ријата на Република Македонија, за-
ради учество во вежбовна активност 
„ЛЕТЕН КАМПУС 2018“................... 114/8

2232. Одлука за одобрување средства од 
Буџетот на Владата на Република 
Македонија (раздел 04001)............... 114/9

2233. Одлука за определување на перио-
дот на закуп на градежното земјиште 
во Технолошко индустриската раз-
војна зона Скопје 2 и за висината на
закупнината........................................ 114/9

2238. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Општина Ресен ............................... 115/2

2239. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Општина Свети Николе ................. 115/4

2240. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Општина Струмица...................... 115/6

2310. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка и Извештајот за ра-
ботењето на Јавното претпријатие за 
водоснабдување „Студенчица“ Киче-
во за 2017 година............................... 121/4

2311. Одлука за отстапување на нафтени 
деривати од задолжителните резерви 
на нафта и нафтени деривати на Јав-
ното претпријатие Македонијапат“ –
Скопје................................................ 121/4

2312. Одлука за задолжување на Општина 
Струмица со долгорочен кредит кај 
Македонска банка за поддршка на 
развојот АД Скопје............................ 121/5

2313. Одлука за задолжување на Општина 
Струмица со краткорочен кредит кај 
Македонска банка за поддршка на 
развојот АД Скопје............................ 121/5

2314. Одлука за давање согласност за 
спроведување постапка за избор на 
правно лице кое врши дејност или 
поседува дозвола за собирање и/или 
транспортирање, преработка, рецик-
лирање и уништување на отпад ......... 121/5

2315. Одлука за давање согласност на 
Правилникот за управување на 
инструментите за поддршка на Фон-
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2909. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар на 
Казнено-поправната установа Затвор 
Куманово со Отворено одделение во 
Крива Паланка ..................................... 158/17

2910. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар на 
Казнено -поправната установа  Каз-
нено-поправен дом Штип ...................  158/17

2911. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар на 
Казнено-поправната установа Затвор 
Гевгелија ...............................................  158/18

2912. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар на 
Казнено-поправната установа Затвор 
Прилеп ..................................................  158/18

2913. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар на 
Казнено-поправната установа Затвор 
Битола ...................................................  158/19

2914. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
локална  урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на објект со 
намена Е2-комунална супраструкту-
ра (бензинска пумпна станица) КО 
Желино вон-г.р., Општина Желино ...  158/19

2915. Одлука за престанок на важење на 
концесијата за експлоатација на ми-
нерална суровина – песок и чакал на 
локалитетот „с. Младо Нагоричане“, 
Општина Старо Нагоричане ...............  158/19

2916. Одлука за доделување на срeдства 
на Државниот студентски дом „Томе 
Стефановски Сениќ“ - Скопје ............  158/20

2917. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
урбанистички план вон населено 
место за изградба на  стопански ком-
плекс со намена Г2-лесна и незагаду-
вачка индустрија КО Тркање, Оп-
штина Кочани ......................................  158/20

2949. Одлука за испраќање на припадници 
на Армијата на Република Македо-
нија за учество на обука „Игла“ во 
Република Словенија......................... 160/6

2982. Одлука за запишување на правото 
на сопственост на недвижни ствари 
во корист на Република Македонија 
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2983. Одлука за давање согласност на 
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2985. Одлука за давање согласност на 
Правилникот за условите кои треба 
да ги исполни Националната рефе-
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2986. Oдлука за давање согласност на Го-
дишната сметка и Извештајот за ра-
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2987. Одлука за давање согласност на Од-
луката за распределба на средствата 
остварени од работењето на ЈП „Ма-
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2988. Одлука за давање согласност на Из-
вештајот за работењето на Јавното 
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2989. Одлука за давање согласност на 
Правилникот за изменување на Пра-
вилникот за систематизација на ра-
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2990. Одлука за давање согласност на Та-
рифникот за изменување на Тари-
фникот за утврдување на висината на 
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Република Македонија........................ 163/21

2991. Одлука за давање согласност на Фи-
нансискиот план за изменување и до-
полнување на Финансискиот план на 
Централниот регистар на Република 
Македонија за 2018 година................ 163/21

2992. Одлука за давање согласност на 
Правилникот за изменување на Пра-
вилникот за општите барања за без-
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Правилникот за изменување и допол-
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биолошките критериуми за храната.. 163/21

2994. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Служба за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македо-
нија...................................................... 163/21

2995. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Министерство за правда - Управа за 
извршување на санкциите................. 163/22

2996. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Министерство за внатрешни работи.. 163/22

2997. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Општина Куманово........................... 163/22

2998. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Министерство за внатрешни работи.. 163/22

2999. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Казнено поправна установа – Затвор 
Тетово................................................. 163/23

3000. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Комисија за односи со верските заед-
ници и религиозни групи................... 163/23

3001. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземени 
предмети со правосилна одлука на 
Служба за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија 163/23

3002. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на 
Министерство за одбрана.................. 163/23

3003. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна пресуда на ЈУ 
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3004. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на 
Министерство за внатрешни работи.. 163/24

3009. Одлука за пренесување во сопстве-
ност на недвижни ствари на Општи-
на Градско.......................................... 164/11

3010. Одлука за давање согласност на 
Правилникот за барања за безбед-
ност и квалитет на водата за пиење... 164/11

3012. Одлука  за изменување на Одлуката 
за основање на Национална установа 
„Ансамбл на албански народни ора и 
песни во Република Македонија“ –
Скопје................................................. 165/3

3013. Одлука за давање на право на трајно 
користење на градежно земјиште 
сопственост на Република Македо-
нија на Општина Кавадарци.............. 165/3

3014. Одлука за испраќање на припадници 
на Армијата на Република Македо-
нија за учество во вежбовната актив-
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3015. Одлука за испраќање на припадници
на Армијата на Република Македо-
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нија за учество во вежбовната актив-
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3021. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за давање на одобрение за 
одгледување на канабис за медицин-
ски цели на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги КАНАБИС-
ПРО ДОО увоз-извоз Струмица........ 165/6

3022. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Јавната здравствена установа Спе-
цијална болница за белодробни забо-
лувања и туберкулоза - Лешок.......... 165/6

3023. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар на 
Јавната здравствена установа Инсти-
тут за белодробни заболувања кај де-
цата - Козле........................................ 165/6

3024. Одлука за  престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Јавна здравствена установа Општа 
болница – Велес................................  165/7

3025. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар на 
Јавната здравствена установа Специ-
јална болница за белодробни заболу-
вања и туберкулоза Јасеново............. 165/7

3026. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Јавната здравствена установа 
Здравствен дом - Скопје.................... 165/7

3027. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар на 
Јавната здравствена установа Општа 
болница - Куманово........................... 165/8

3028. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Јавната здравствена установа Кли-
ничка болница Тетово....................... 165/8

3029. Одлука за утврдување на бројот на 
стипендистите и висината на стипен-
диите за ученици запишани во сред-
ните училишта во Република Маке-
донија за учебната 2018/2019 година. 165/9

3030. Одлука за доделување стипендии на 
странски државјани од интерес за Ре-
публика Македонија.......................... 165/10

3031. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Јавната здравствена установа Ин-
ститут за белодробни заболувања и 
туберкулоза Скопје............................ 165/11

3032. Одлука за  престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Јавна здравствена установа Општа 
болница – Гостивар........................... 165/14

3040. Одлука за давање согласност на Ста-
тутарната одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на Агенци-
јата за катастар на недвижности....... 166/2

3041. Одлука за давање согласност за ос-
новање на автокамп во Општина 
Петровец............................................ 166/2

3058. Одлука за одобрување на  Консоли-
дираната годишна сметка и консоли-
дираните финансиски извештаи на 
АД за производство на електрична 
енергија, Електрани на Македонија, 
во државна сопственост Скопје за 
2016 година, со Извештај од независ-
ниот ревизор...................................... 168/20

3059. Одлука за давање согласност за 
склучување на Договор за закуп на 
земјоделско земјиште врз кое има 
бесправно изграден објект - оранже-
рија со непосредна спогодба............. 168/20

3060. Одлука за давање на согласност за 
раскинување на Договорот за долгот-
раен закуп на градежно земјиште 
бр.09-185/1 од 22.1.2016 година и 
бр.09-185/3 од 2.6.2016 година склу-
чен со Друштвото за производство, 
трговија и услуги ФПЦ ТЕХНОП-
ЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, 
како закупопримач............................. 168/21

3061. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Јавната здравствена установа Кли-
ничка болница Битола....................... 168/21

3062. Одлука за давање на согласност на 
Спогодбaтa за регулирање на меѓу-
себните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено под-
рачје Национален парк „Галичица“... 168/21

3063. Одлука за давање на согласност на 
Спогодбaтa за регулирање на меѓу-
себните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено под-
рачје Национален парк „Галичица“... 168/22

3064. Одлука за давање на согласност на 
Спогодбaтa за регулирање на меѓу-
себните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено под-
рачје Национален парк „Галичица“... 168/22
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3065. Одлука за давање на согласност на 
Спогодбaтa за регулирање на меѓу-
себните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено под-
рачје Национален парк „Галичица“... 168/22

3066. Одлука за давање на согласност на 
Спогодбaтa за регулирање на меѓу-
себните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено под-
рачје Национален парк „Галичица“... 168/23

3067. Одлука за давање на согласност на 
Спогодбaтa за регулирање на меѓу-
себните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено под-
рачје Национален парк „Галичица“.. 168/23

3068. Одлука за давање на согласност на 
Спогодбaтa за регулирање на меѓу-
себните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено под-
рачје Национален парк „Галичица“... 168/23

3069. Одлука за давање на согласност на 
Спогодбaтa за регулирање на меѓу-
себните права и обврски со субјект 
кој врши дејност  во заштитено под-
рачје Национален парк „Галичица“... 168/23

3070. Одлука за давање на согласност на 
Спогодбaтa за регулирање на меѓу-
себните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено под-
рачје Национален парк „Галичица“... 168/24

3071. Одлука за давање на согласност на 
Спогодбaтa за регулирање на меѓу-
себните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено под-
рачје Национален парк „Галичица“... 168/24

3072. Одлука за давање на согласност на 
Спогодбaтa за регулирање на меѓу-
себните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено под-
рачје Национален парк „Галичица“... 168/24

3073. Одлука за давање на согласност на 
Спогодбaтa за регулирање на меѓу-
себните права и обврски со субјект 
кој врши дејност  во заштитено под-
рачје Национален парк „Галичица“.... 168/25

3074. Одлука за давање на согласност на 
Спогодбaтa за регулирање на меѓу-
себните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено под-
рачје Национален парк „Галичица“... 168/25

3075. Одлука за давање на согласност на 
Спогодбaтa за регулирање на меѓу-
себните права и обврски со субјект 
кој врши дејност  во заштитено под-
рачје Национален парк „Галичица“.... 168/25

3076. Одлука за пренесување во сопстве-
ност недвижна ствар на Општина 
Свети Николе..................................... 168/25

3077. Одлука за запишување на правото 
на сопственост на недвижни ствари 
во корист на Република Македонија 
во катастарот на недвижности.......... 168/26

3078. Одлука за давање согласност за 
спроведување постапка за избор на 
правно лице кое врши дејност или 
поседува дозвола за собирање и/или 
транспортирање, преработка, рецик-
лирање и уништување на отпад........ 168/26

3079. Одлука за изменување на Одлуката 
за категоризација на државните па-
тишта................................................... 168/26

3080. Одлука за давање согласност за
пренос на концесија за експлоатација 
на техногена минерална суровина 
(троска) на локалитетот „Баш Ко-
либи“, Општина Велес од Друштвото 
за собирање и примарна преработка 
на отпадоци извоз – увоз  ЕКОЦЕН-
ТАР 97 ДООЕЛ Скопје  на Друштво-
то за инженеринг, проектирање, мон-
тажа и услуги КЕПС МОНТ ГРОУП 
ДОО Скопје........................................ 168/27

3081. Одлука за определување на перио-
дот на закуп на градежното земјиште 
во Технолошко – индустриската раз-
војна зона Скопје 1 и за висината на 
закупнината........................................ 168/27

3082. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на објекти со 
намена Д3-спорт и рекреација (поле-
тувалиште за параглајдери и прид-
ружни содржини) КО Крушево-вон 
г.р., Општина Крушево..................... 168/28

3087. Одлука за одобрување на Годишната 
сметка и Финансискиот извештај за 
работењето на Акционерското друш-
тво за производство на електрична 
енергија, Електрани на Македонија, 
во државна сопственост, Скопје за 
2016 година, со Извештај од Неза-
висниот ревизор............................... 169/3

3088. Одлука за одобрување на Годишни-
от извештај за работата на Акционер-
ското друштво за производство на 
електрична енергија, Електрани на 
Македонија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2016 година...................... 169/3

3089. Одлука за работењето на член на 
Надзорниот одбор на Акционерското 
друштво за производство на елек-
трична енергија, Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2016 година...................... 169/3

3090. Одлука за работењето на член на 
Надзорниот одбор на Акционерското 
друштво за производство на елек-
трична енергија, Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2016 година...................... 169/4
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3091. Одлука за работењето на член на 
Надзорниот одбор на Акционерското 
друштво за производство на елек-
трична енергија, Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2016 година...................... 169/4

3092. Одлука за работењето на член на 
Надзорниот одбор на Акционерското 
друштво за производство на елек-
трична енергија, Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2016 година...................... 169/4

3093. Одлука за  работењето на член на 
Надзорниот одбор на Акционерското 
друштво за производство на елек-
трична енергија, Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2016 година...................... 169/4

3094. Одлука за  работењето на член на 
Управниот одбор на Акционерското 
друштво за производство на елек-
трична енергија, Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2016 година...................... 169/5

3095. Одлука за  одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
Акционерското друштво за произ-
водство на електрична енергија, 
Електрани на Македонија, во држав-
на сопственост, Скопје, за 2016 го-
дина.................................................... 169/5

3096. Одлука за работењето на член на 
Управниот одбор на Акционерското 
друштво за производство на елек-
трична енергија, Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2016 година...................... 169/5

3097. Одлука за работењето на член на 
Управниот одбор на Акционерското 
друштво за производство на елек-
трична енергија, Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2016 година...................... 169/6

3098. Одлука за работењето на член на 
Управниот одбор на Акционерското 
друштво за производство на елек-
трична енергија, Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2016 година....................... 169/6

3099. Одлука за работењето на член на 
Управниот одбор на Акционерското 
друштво за производство на елек-
трична енергија, Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2016 година...................... 169/6

3100. Одлука за работењето на член на 
Управниот одбор на Акционерското 
друштво за производство на елек-
трична енергија, Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2016 година....................... 169/7

3101. Одлука за работењето на член на 
Управниот одбор на Акционерското 
друштво за производство на елек-
трична енергија, Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2016 година....................... 169/7

3102. Одлука за отстапување на нафтени 
деривати од задолжителните резерви 
на нафта и нафтени деривати на Оп-
штина Кичево.................................... 169/7

3106. Одлука за давање на трајно користе-
ње на недвижна ствар на Основниот 
суд Скопје I - Скопје  ..........................  170/2

3113. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Генералниот секретаријат на Вла-
дата на Република Македонија ...........  171/4

3114. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Народната банка на Република 
Македонија ...........................................  171/19

3115. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за катастар на недвиж-
ности .....................................................  171/34

3116. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија ..................................  171/49

3117. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за финансиска под-
дршка во земјоделството и рурални-
от развој ................................................  171/65

3118. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за разузнавање .............  171/80

3119. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за управување со одзе-
мен имот ...............................................  171/95

3120. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за пошти .......................  171/110

3121. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за администрација .......  171/125

3122. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за стоковни резерви ....  171/140

3123. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за остварување на пра-
вата на заедниците  ..............................  171/155

3124. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за млади и спорт ..........  171/165

3125. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за вработување на Ре-
публика Македонија ............................  171/173
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3126. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за електронски кому-
никации ................................................ 171/183

3127. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Националната агенција за европ-
ски образовни програми и мобилност 171/193

3128. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за странски инвести-
ции и промоција на извозот на Ре-
публика Македонија ........................... 171/202

3129. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за супервизија на ка-
питално финансирано пензиско оси-
гурување  ............................................. 171/211

3130. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за поттикнување на 
развојот  на земјоделството ................ 171/220

3131. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство ................................................. 171/229

3132. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за поддршка на прет-
приемништвото на Република Маке-
донија ................................................... 171/238

3133. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за промоција и под-
дршка на туризмот .............................. 171/247

3134. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за енергетика на Ре-
публика Македонија ........................... 171/256

3135. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за супервизија на оси-
гурување .............................................. 171/269

3136. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на  Агенцијата за храна и ветеринар-
ство на Република Македонија .......... 171/282

3137. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за регулирање на же-
лезничкиот сектор ............................... 171/295

3138. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги ...................... 171/308

3139. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на  Агенцијата за филм на Република 
Македонија .......................................... 171/321

3140. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за квалитет и акреди-
тација на здравствени установи ......... 171/334

3141. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за планирање на прос-
торот .....................................................  171/347

3142. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Државната комисија за одлучува-
ње во втор степен во областа на 
инспекцискиот надзор и прекршоч-
ната постапка .......................................  171/360

3143. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Комисијата за заштита од дискри-
минација ...............................................  171/373

3144. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Државната комисија за жалби по 
јавни набавки .......................................  171/386

3145. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Фондот за иновации и технолош-
ки развој................................................  171/309

3146. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Државниот завод за ревизија .........  171/408

3147. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Државниот завод за статистика .....  171/417

3148. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Државниот завод за индустриска 
сопственост ..........................................  171/426

3149. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Геолошкиот завод на Република 
Македонија ...........................................  171/435

3150. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Државниот архив на Република 
Македонија ...........................................  171/444

3151. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони  ....................  171/453

3152. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Дирекцијата за радијациона си-
гурност ..................................................  171/462

3153. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Дирекцијата за безбедност на кла-
сифицирани информации ....................  171/471

3154. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Дирекцијата за заштита и спасу-
вање .......................................................  171/480

3155. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Дирекцијата за заштита на лични 
податоци ...............................................  171/489
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3156. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Дирекцијата за задолжителни ре-
зерви на нафта и нафтени деривати.. 171/498

3157. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на   Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство -Упра-
ва за хидрометеоролошки работи ...... 171/507

3158. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Министерството за финансии -
Управа за јавни приходи .................... 171/516

3159. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Министерството за правда - Биро 
за судски вештачења ........................... 171/526

3160. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Центарот за управување со кризи . 171/535

3161. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Институтот за акредитација на Ре-
публика Македонија ........................... 171/544

3162. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Институтот за стандардизација на 
Република Македонија ....................... 171/553

3163. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Националната установа Нацио-
нална и Универзитетска библиотека 
,,Св.Климент Охридски“ – Скопје ..... 171/562

3164. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Националната установа Универзи-
тетска библиотека ,,Св.Климент 
Охридски“ - Битола ............................. 171/571

3165. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Националната установа Библиоте-
ка ,,Григор Прличев“ - Охрид ............ 171/580

3166. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Националната установа Библиоте-
ка ,,Кочо Рацин“ - Тетово ................... 171/589

3167. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Националната установа Универзи-
тетска библиотека ,,Гоце Делчев“ –
Штип .................................................... 171/598

3168. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Казнено-поправната установа Зат-
вор Скопје  ........................................... 171/607

3169. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Казнено-поправната установа Каз-
нено-поправен дом Идризово ............ 171/616

3171. Одлука за запишување на правото 
на сопственост на недвижна ствар во 
корист на Република Македонија во 
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сопственост за површини над 3 хек-
тари по пат на електронско јавно 
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ЕЛ Пробиштип.......................... 229/22
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ското друштво за изградба и стопа-
нисување со станбен простор и со де-
ловен простор од значење за Репуб-
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на Општина Центар........................... 230/9

4248. Одлука за престанок и за давање на 
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на Општина Центар........................... 230/10

4250. Одлука за престанок и за давање на 
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трајно користење на движни ствари 
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трајно користење на движни ствари 
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на Општина Кратово.......................... 230/20

4271. Одлука за престанок и за давање на 
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на Општина Василево........................ 230/30

4293. Одлука за престанок и за давање на 
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за формирање на дигитален форум за 
информатичко комуникациски тех-
нологии............................................... 230/34
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претседател и именување претседа-
тел на Комисија за право на поврат 
на средства на Агенцијата за филм на 
Република Македонија ........................  19/3

251. Решение за престанување на важење 
на Решението за разрешување член и 
именување членови на УО на Дирек-
ција за технолошки индустриски раз-
војни зони .............................................  19/3

252. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на 
Агенцијата за промоција и поддршка 
на туризмот ..........................................  19/3

253. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од оп-
штината на чие подрачје се наоѓа на-
ционалниот парк на ЈУ Национален 
парк Маврово-Маврови Анови.......... 19/3

254. Решение за именување на претседа-
тел, заменик претседател и членови 
на комисијата за управување со свет-
ското природно и културно наслед-
ство во Охридскиот регион .................  19/3

255. Решение за разрешување в.д. член и 
членови и именување членови на Со-
ветот на Институтот за акредитација 
на Република Македонија ...................  19/4

256. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Ресен .....................................................  19/4

257. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Берово ...................................................  19/4

258. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Кочани ..................................................  19/4

259. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
планирање на просторот .....................  19/5

260. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Велес .....................................................  19/5

261. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор – претставник на 
основачот на ЈУ од областа на здрав-
ството за потребите на јавните здрав-
ствени установи универзитетски кли-
ники, завод и ургентен центар –
Скопје ...................................................  19/5

262. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на ЈУ Центар за социјална 
работа Пробиштип ...............................  19/5
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263. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на ЈУ Mеѓуопштински цен-
тар за социјална работа Охрид ........... 19/6

264. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на 
Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот на Република 
Македонија .......................................... 19/6

265. Решение за разрешување членови на 
Управниот одбор-претставници од 
основачот на ЈУ Специјален завод –
Демир Капија ....................................... 19/6

260. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Велес .................................................... 19/6

266. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. заменик на директорот на 
КПУ Затвор Скопје ............................. 19/6

267. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Јавно претприја-
тие за државни патишта ..................... 19/7

268. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Службата за 
просторен информативен систем ....... 19/7

269. Решение за именување в.д. директор 
на Службата за просторен информа-
тивен систем ........................................ 19/7

270. Решение за разрешување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на Државниот студентски 
дом „Скопје“ – Скопје ........................ 19/7

271. Решение за именување претседател-
истражител и истражители на Коми-
тетот за истрага на воздухопловни 
несреќи и сериозни инциденти  ......... 19/7

272. Решение за разрешување член и 
именување на претседател и член на 
Комисијата за жалби ........................... 19/8

273. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на 
ЈП за стопанисување со пасишта –
Скопје ................................................... 19/8

348. Решение за именување член на Ор-
ганот за надзор на ЈУ Mеѓуопштин-
ски центар за социјална работа Кава-
дарци................................................... 21/61

349. Решение за исправка на Решението 
за именување в.д. директор на 
Агенцијата за поттикнување на раз-
војот на земјоделството-Битола......... 21/61

350. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
промоција и поддршка на туризмот... 21/62

402. Решение за именување в.д. директор 
на Државниот комунален инспекто-
рат....................................................... 23/64

403. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на Државниот студентски 
дом „Скопје“ – Скопје........................ 23/64

404. Решение за формирање Национален 
совет за ИКТ....................................... 23/64

405. Решение за исправка на Решението 
за именување претседател, секретар 
и членови на Комисијата за проценка 
и утврдување на висината на штетата 
од елементарни непогоди.................... 23/64

417. Решение за именување в.д. директор 
на Агенцијата за филм на Република 
Македонија.......................................... 25/3

418. Решение за именување в.д. директор 
на Управата за афирмирање и унап-
редување на културата на припадни-
ците на заедниците во Република 
Македонија........................................... 25/3

419. Решение за именување в.д. директор 
на Управата за заштита на културно-
то наследство...................................... 25/3

420. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Агенцијата за 
промоција и поддршка на туризмот... 25/3

421. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Педагошката 
служба................................................... 25/3

471. Решение за именување в.д. директор 
на Агенцијата за промоција и под-
дршка на туризмот............................ 28/6

472. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија.............................. 28/7

473. Решение за именување членови на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално - финансиско работење на 
ЈП за управување и заштита на пове-
ќенаменското подрачје „Јасен“ -
Скопје................................................. 28/7

474. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за управување и заштита на 
повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ 
– Скопје.............................................. 28/7

475. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р 
Хаим Абраванел“ – Битола................ 28/7

476. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за пулмологија и алерголо-
гија-Скопје.......................................... 28/7

477. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Комисијата за 
право на поврат на средствата на 
Агенцијата за филм на Република 
Македонија......................................... 28/8

478. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор – претставник на 
основачот на Државниот студентски 
дом „Доне Божинов“- Пробиштип..... 28/8
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479. Решение за разрешување од дoлж-
носта член на Управниот одбор -
претставник на основачот на ЈЗУ 
Градска општа болница „8-ми Сеп-
тември“ – Скопје................................ 28/8

480. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Клиничка болница 
- Тетово............................................... 28/8

481. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на 
Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ –
Битола................................................. 28/9

482. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
управување со одземен имот............. 28/9

483. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈП за 
стопанисување со државните шуми 
,,Македонски шуми“-П.О. Скопје...... 28/9

484. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈП 
„Стрежево“ – Битола.......................... 28/9

485. Решение за именување член на 
Управниот одбор на ЈП за стопанису-
вање со пасишта – Скопје.................. 28/9

486. Решение за именување в.д. заменик 
директор на Државниот испитен цен-
тар....................................................... 28/10

487. Решение за именување в.д. директор 
на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија............................... 28/10

518. Решение за отповикување на Почес-
ниот конзул на Република Македони-
ја во Република Албанија, со седиш-
те во Драч........................................... 31/7

519. Решение за изменување на Решение-
то за именување членови, заменици 
членови и секретар на Националниот 
комитет за спречување на насилен 
екстремизам и борба против терори-
зам....................................................... 31/7

543. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на КПУ Казнено 
поправен дом Идризово со отворено 
одделение во Велес............................ 33/4

544. Решение за именување в.д. директор 
на КПУ Казнено поправен дом Идри-
зово со отворено одделение во Велес. 33/4

545. Решение за именување директор на 
Комисијата за односи со верските за-
едници и религиозни групи................ 33/4

546. Решение за именување директор на 
Агенцијата за млади и спорт............. 33/5

547. Решение за разрешување од дoлж-
носта член на Управниот одбор -
претставник на основачот на ЈЗУ 
Клиничка болница - Тетово................ 33/5

548. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор -
претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за гинеко-
логија и акушерство - Скопје............. 33/5

549. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор -
претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за очни бо-
лести - Скопје..................................... 33/6

550. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор -
претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за психијат-
рија - Скопје........................................ 33/6

551. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор -
претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за траума-
тологија, ортопедски болести, анес-
тезија, реанимација и интензивно ле-
кување и ургентен центар – Скопје.... 33/6

552. Решение за разрешување од долж-
носта член на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансис-
кото работење на ЈП за одржување и 
заштита на магистралните и регио-
налните патишта „МАКЕДОНИЈА-
ПАТ“ – Скопје.................................... 33/7

553. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈП за 
стопанисување со државните шуми 
,,Македонски шуми“-П.О. Скопје....... 33/7

554. Решение за разрешување в.д. член 
на Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македо-
нија..................................................... 33/7

555. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор на 
Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот на Република 
Македонија.......................................... 33/8

556. Рeшение за разрешување од долж-
носта член на Националната комиси-
ја за учебници..................................... 33/8

557. Решение за именување член на Ор-
ганот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа Гос-
тивар.................................................... 33/8

558. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетски стоматолошки клинички
центар „Свети Пантелејмон“- Скопје. 33/8

559. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за радиологија -
Скопје.................................................. 33/9

560. Решение за именување член на Ор-
ганот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа Тето-
во........................................................ 33/9

561. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на ЈУ за деца – Детско одмо-
ралиште „Илинден“ - Гостивар.......... 33/9
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562. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за кардиологија -
Скопје................................................... 33/10

563. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Градска општа бол-
ница „8-ми Септември“ – Скопје........ 33/10

564. Решение за именување член на 
Управниот одбор – претставник на 
основачот на Државниот студентски 
дом „Браќа Миладиновци“ во Штип.. 33/10

565. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на стручниот орган на ЈУ 
Национален парк Маврово, Маврови 
Анови.................................................. 33/10

566. Решение за разрешување и именува-
ње претседател и членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на Јавната ус-
танова Национален парк Маврово, 
Маврови Анови................................... 33/11

567. Решение за разрешување од долж-
носта претседател на Одборот за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на Јавната установа Нацио-
нален парк Пелистер-Битола............. 33/11

568. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор од 
редот на стручните работници во 
центарот на ЈУ Mеѓуопштински цен-
тар за социјална работа Гевгелија...... 33/12

569. Решение за разрешување од долж-
носта претседател на Комисијата за 
жалби................................................... 33/12

570. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор-прет-
ставник на основачот на ЈУ Детски 
дом „11 Октомври“- Скопје................ 33/12

571. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор на 
Агенцијата за поддршка на претпри-
емништвото на Република Македо-
нија....................................................... 33/12

677. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на КПУ Затвор 
Струмица............................................ 38/6

678. Решение за именување директор на 
Државниот завод за статистика........ 38/6

679. Решение за именување директор на 
КПУ Затвор Скопје............................ 38/7

680. Решение за именување директор на 
КПУ Воспитно поправен дом Тетово. 38/7

681. Решение за именување заменик на 
директорот на КПУ Затвор Тетово.... 38/7

682. Решение за именување заменик на 
директорот на КПУ Затвор Битола.... 38/7

683. Решение за именување директор на 
КПУ Затвор Битола............................ 38/7

684. Решение за именување директор на 
КПУ Затвор Гевгелија....................... 38/8

685. Решение за именување директор на 
КПУ Затвор Прилеп........................... 38/8

686. Решение за именување директор на 
Педагошката служба......................... 38/8

687. Решение за именување директор на 
Државниот архив на Република Ма-
кедонија.............................................. 38/8

688. Решение за именување директор на 
Државниот просветен инспекторат.... 38/8

689. Решение за именување директор на 
Државниот управен инспекторат....... 38/8

690. Решение за именување директор на 
Државниот инспекторат за градеж-
ништво и урбанизам.......................... 38/9

691. Решение за именување директор на 
Државниот комунален инспекторат... 38/9

692. Решение за именување директор на 
Агенцијата за храна и ветеринарство 
на Република Македонија................... 38/9

693. Решение за именување директор на 
Дирекцијата за безбедност на класи-
фицирани информации....................... 38/9

694. Решение за именување директор на 
Дирекцијата за заштита и спасување. 38/9

695. Решение за именување директор на 
Агенцијата за финансиска поддршка 
во земјоделството и руралниот развој 38/10

696. Решение за именување координатор 
на Националниот координативен 
центар за гранично управување........ 38/10

697. Решение за именување директор на 
Управата за извршување на санкци-
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706. Решение за именување директор на 
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Македонија......................................... 38/12

707. Решение за именување директор на 
Фондот за осигурување на депозити.. 38/12

708. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Бирото за раз-
вој на образованието.......................... 38/12
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786. Решение за отповикување на Почес-
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КПУ Казнено поправен дом Идризо-
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носта заменик-координатор на Наци-
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центар – Скопје................................... 44/7



Стр. 100           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2018 

876. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за дигестивна хирургија -
Скопје.................................................. 44/8

877. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за торакална и васкуларна 
хирургија - Скопје.............................. 44/8

878. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Кратово............................................... 44/8

879.Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Виница................................................ 44/8

880. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Велес................................................... 44/9

881. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Крушево.............................................. 44/9

882. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствена стани-
ца Железара – Скопје......................... 44/9

883. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Прилеп................................. 44/9

884. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Охрид................................... 44/10

885. Решение за именување член  на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница 
„Куманово“ - Куманово.................... 44/10

886. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-
ствен дом - Пехчево........................... 44/10

887. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Дебар................................................... 44/10

888. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Охрид.................................................. 44/11

945. Решение за именување членови на 
Советот на Националната инфрас-
труктура на просторни податоци...... 48/14

956. Решение за исправка на Решението 
за именување в.д. директор на Упра-
вата за водење на матичните книги.... 49/4

957. Решение за именување директор на  
Управата за животна средина............ 49/4

958. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Управата за 
животна средина................................ 49/4

959. Решение за утврдување престанок на 
функцијата државен правобранител 
на Република Македонија................... 49/5

960. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор претставник од ос-
новачот на Државниот ученички дом 
„Мирка Гинова“ – Битола.................. 49/5

961. Решение за разрешување од долж-
носта член на Органот за надзор на 
ЈУ Меѓуопштински центар за соци-
јална работа Охрид............................ 49/5

962. Решение за именување претседател 
на Комисијата за жалби...................... 49/6

963. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности................... 49/6

964. Решение за именување директор на 
Управата за водостопанство.............. 49/6

965. Решение за именување директор на 
Управата за семе и саден материјал... 49/6

966. Решение за именување директор на 
Државната фитосанитарна управа...... 49/7

967. Решение за именување директор на 
Управата за развој и унапредување 
на образованието на јазиците на при-
падниците на заедниците................... 49/7

968. Решение за именување директор на 
Управата за прашања на борците и 
воените инвалиди............................... 49/7

969. Решение за именување директор на 
Управата за афирмирање и унапреду-
вање на културата на припадниците 
на заедниците во Република Македо-
нија...................................................... 49/7

970. Решение за именување директор на 
Службата за просторен информати-
вен систем........................................... 49/8

971. Решение за именување директор на 
Агенцијата за иселеништво.............. 49/8

972. Решение за именување директор на 
Управата за хидрометеоролошки ра-
боти.................................................... 49/8

973. Решение за именување директор на 
Агенцијата за вработување на Репуб-
лика Македонија................................. 49/9

974. Решение за именување заменик на 
директорот на Агенцијата за млади и 
спорт................................................... 49/9

1030. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. заменик на директорот на 
Агенцијата за катастар на недвиж-
ности................................................... 54/10

1031. Решение за избор на в.д. заменик на 
директорот на Агенцијата за катастар 
на недвижности................................... 54/10



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2018 Стр. 101 
 

1032. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Дебар................................................... 54/10

1033. Решение за разрешување од долж-
носта член на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално - финансис-
кото работење на ЈП за управување и 
заштита на повеќенаменското под-
рачје „Јасен“ - Скопје......................... 54/11

1034. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор -
претставник на основачот на ЈЗУ Оп-
шта болница - Прилеп....................... 54/11

1035. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор -
претставник на основачот на ЈЗУ Оп-
шта болница - Струга......................... 54/11

1036. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од ре-
дот на стручните работници на ЈУ 
Mеѓуопштински центар за социјална 
работа Гевгелија................................. 54/11

1037. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Македонски Брод................................ 54/12

1038. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Крива Паланка.................................... 54/12

1039. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Центар за 
социјална работа Пробиштип.............. 54/12

1040. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Делчево............................................... 54/12

1041. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Центар за 
социјална работа Крушево................ 54/13

1042. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Кавадарци........................................... 54/13

1043. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Неготино............................................ 54/13

1078. Решение за назначување на раково-
дител на Телото за управување со 
Програмата за рурален развој за ко-
ристење на средствата од петтата 
компонента од ИПА за рурален раз-
вој (ИПАРД) во системот за децен-
трализирано управување со прет-
пристапните фондови од Европската 
унија за Република Македонија......... 58/10

1079. Решение за назначување на раково-
дител на Tелото за управување со 
ИПАРД II во системот за индиректно 
управување со ИПА II....................... 58/11

1111. Решение за именување на членови 
на Националното координативно те-
ло за следење на состојбите со недис-
криминација и реализацијата на зако-
ните, подзаконските акти и стратеш-
ки документи во оваа област............... 60/6

1136. Решение за именување на членови 
на Главниот штаб за заштита и спа-
сување................................................. 63/3

1231. Решение за именување в.д. директор на 
Бирото за развој на образованието.... 66/7

1232. Решение за именување директор на
Управата за имотно–правни работи... 66/7

1233. Решение за давање согласност на 
Одлуката за именување заменик-ди-
ректор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Маке-
донија................................................... 66/7

1234. Решение за разрешување в.д. члено-
ви и именување членови на Советот 
на Институтот за акредитација на Ре-
публика Македонија............................ 66/8

1235. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности................... 66/8

1236. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор за контрола на мате-
ријално - финансиското работење на 
ЈП за управување и заштита на пове-
ќенаменското подрачје „Јасен“ -
Скопје.................................................. 66/8

1237. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за извршува-
ње на водостопански дејности ХС 
„Злетовица“ – Пробиштип................. 66/8

1238. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Јавно претприја-
тие за водостопанство „Лисиче“-Ве-
лес....................................................... 66/8

1239. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Националната коми-
сија за учебници................................. 66/9

1240. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Управата за 
имотно – правни работи.................... 66/9

1241. Решение за давање согласност на 
Одлуката за избор на директор на 
Институт за стандардизација на Ре-
публика Македонија........................... 66/9

1242. Решение за именување директор на 
Управата за заштита на културното 
наследство.......................................... 66/9

1243. Решение за именување заменик на 
директорот на Државниот завод за 
индустриска сопственост................... 66/10

1244. Решение за назначување членови на 
Советот за соработка со и развој на 
граѓанскиот сектор............................. 66/10



Стр. 102           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2018 

1245. Решение за именување директор на
Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат......................................... 66/10

1246. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Битола................................................. 66/11

1247. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на 
Државен испитен центар.................... 66/11

1248. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор-прет-
ставник од редот на стручните работ-
ници на ЈУ Mеѓуопштински центар 
за социјална работа Кочани............... 66/11

1249. Решение за разрешување и именува-
ње член на Комисијата за проценка и 
утврдување на висината на штетата 
од елементарни непогоди................... 66/11

1250. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на Јавно претпријатие 
„СТРЕЖЕВО“ – Битола..................... 66/11

1251. Решение за разешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
на Јавно претпријатие за државни па-
тишта.................................................. 66/12

1252. Решение за именување претседател 
и член на Одборот за надзор на мате-
ријално финансиска контрола на Ин-
ститутот за акредитација на Републи-
ка Македонија..................................... 66/12

1253. Решение за именување портпарол на 
Владата на Република Македонија..... 66/12

1254. Решение за именување заменик на 
генералниот секретар на Владата на 
Република Македонија....................... 66/12

1255. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Специјална болница за белодробни 
заболувања и туберкулоза „Јасеново“ 
– Велес................................................. 66/13

1256. Решение за именување в.д. директор 
на КПУ Казнено поправен дом од от-
ворен вид Струга................................ 66/13

1257. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Психијатриска болница Негорци, 
Гевгелија............................................. 66/13

1258. Решение за именување директор на 
Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија...................................... 66/13

1259. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член  на Управниот од-
бор - претставник на основачот на 
ЈЗУ Општа болница - Велес............... 66/14

1260. Решение за разрешување в.д.член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Општа болница - Кавадарци.............. 66/14

1261. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Општа болница - Гевгелија................ 66/14

1262. Решение за разрешување в.д. члено-
ви и именување членови на Управни-
от одбор - претставници на основа-
чот на ЈЗУ Центар за јавно здравје -
Велес................................................... 66/14

1263. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Центар за јавно здравје - Кочани........ 66/15

1264. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Центар за јавно здравје - Струмица.... 66/15

1265. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - Вевчани................. 66/15

1266. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член  на Управниот од-
бор - претставник на основачот на 
ЈЗУ Здравствен дом - Гевгелија.......... 66/16

1267. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - Пехчево.................. 66/16

1268. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член  на Управниот од-
бор - претставник на основачот на 
ЈЗУ Здравствен дом - Делчево............ 66/16

1269. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом – Крива Паланка....... 66/16

1270. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - Неготино................ 66/17

1271. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - Берово.................... 66/17

1272. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом „Здравје“-Валандово 66/17

1273. Рeшение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - Кавадарци............... 66/17

1274. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом „Нада Михајлова“ -
Пробиштип......................................... 66/18



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2018 Стр. 103 
 

1275. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - Охрид.................... 66/18

1276. Решение за разрешување в.д.член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - Велес...................... 66/18

1277. Рeшение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - Радовиш................. 66/18

1278. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - Кратово.................. 66/19

1279. Решение за разрешување в.д. член и 
именување член на Управниот одбор 
- претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - Струмица................ 66/19

1319. Решение за формирање на Комисија 
за следење на развојот на системот за 
финансирање на општините.............. 69/10

1327. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на КПУ Казнено 
поправен дом Идризово со отворено 
одделение во Велес............................ 70/2

1328. Решение за именување в.д. директор 
на КПУ Казнено поправен дом Идри-
зово со отворено одделение во Велес. 70/2

1329. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на ЈУ Центар за социјална 
работа Кратово................................... 70/2

1330. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Гевгелија............................................. 70/3

1331. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
на Град Скопје.................................... 70/3

1332. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Велес................................................... 70/3

1333. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Завод за 
рехабилитација на слух, говор и глас 
– Скопје............................................... 70/3

1334. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Ди-
рекцијата за технолошки индустрис-
ки развојни зони.................................. 70/4

1335. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на 
извозот на Република Македонија...... 70/4

1336. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Куманово............................................ 70/4

1337. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Јавно претприја-
тие за водоснабдување „Студен-
чица“-Кичево...................................... 70/4

1338. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Јавно претприја-
тие за водостопанство „Лисиче“-Ве-
лес........................................................ 70/4

1339. Решение за именување член на 
Управниот одбор на ЈП за извршува-
ње на водостопански дејности ХС 
„Злетовица“ – Пробиштип................. 70/5

1340. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на 
ЈП за берзанско работење Агро-Берза 
со П.О. Скопје..................................... 70/5

1341. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на 
ЈП за одржување и заштита на магис-
тралните и регионалните патишта 
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје........ 70/5

1342. Решение за именување член на Од-
борот за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавната 
установа Национален парк Галичица, 
Охрид.................................................. 70/5

1343. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на 
Јавно претпријатие за водостопан-
ство „ЛИСИЧЕ“ – Велес.................... 70/5

1350. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. заменик на директорот на 
КПУ Затвор Охрид............................ 72/2

1351. Решение за именување в.д. заменик 
на директорот на КПУ Затвор Охрид. 72/2

1372. Решение за изменување на Решение-
то за именување претседател и чле-
нови на Комисијата за осигурување 
од автомобилска одговорност............ 73/11

1383. Решение за исправка на Решението 
за именување членови на Управниот 
одбор на Македонската академска 
истражувачка мрежа........................... 74/2

1442. Решение за изменување на Решение-
то за именување членови, заменици
членови и секретар на Националниот 
комитет за спречување на насилен 
екстремизам и борба против терори-
зам....................................................... 78/35

1447. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за дерматологија –
Скопје………....................................... 79/2



Стр. 104           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2018 

1448. Решение за именување член на Од-
борот за контрола на материјално -
финансиското работење на Институ-
тот за стандардизација на Република 
Македонија…………......................… 79/2

1533. Решение за именување на Почесен 
конзул на Република Македонија во 
Република Турција, со седиште во 
Едрене……………..…………………. 84/33

1534. Решение за именување на Почесен 
конзул на Република Македонија во 
Република Казакстан, со седиште во 
Алмати……….......…………………... 84/34

1535. Решение за дополнување на Решени-
ето за формирање на Национален со-
вет за ИКТ…………….....…………... 84/34

1647. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Државниот де-
визен инспекторат.............................. 87/7

1648. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор на ЈП 
за берзанско работење Агро-Берза со 
П.О. Скопје......................................... 87/8

1649. Решение за разрешување од долж-
носта член на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансис-
кото работење на ЈП за берзанско ра-
ботење Агро-Берза со П.О. Скопје..... 87/8

1650. Решение за разрешување од долж-
носта член на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансис-
кото работење на ЈП за државни па-
тишта...................................................  87/8

1651. Решение за разрешување член–
претставник на основачот на Учи-
лишниот одбор на Посебното основ-
но училиште „Иднина“ – Скопје........ 87/8

1652. Решение за разрешување од долж-
носта членови на Управниот одбор 
на ЈП Македонска радиодифузија-
Скопје.................................................. 87/8

1653. Решение за недавање согласност на 
Одлуката за избор на директор на 
Институтот за акредитација на Ре-
публика Македонија……………….. 87/8

1654. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник од 
Советот на општината на ЈУ Центар 
за социјална работа Демир Хисар....... 87/9

1655. Решение за именување в.д. директор 
на Државниот девизен инспекторат... 87/9

1656. Решение за именување директор на 
Бирото за судски вештачења............. 87/9

1657. Решение за именување директор на 
Управата за водење на матичните 
книги................................................... 87/9

1658. Решение за именување директор на 
Бирото за јавни набавки....................  87/9

1659. Решение за именување заменик на 
директорот на КПУ Казнено попра-
вен дом Идризово со отворено одде-
ление во Велес................................... 87/10

1660. Решение за именување заменик на 
директорот на КПУ Затвор Куманово 
со Отворено одделение во Крива Па-
ланка................................................... 87/10

1661. Решение за именување директор на 
КПУ Затвор Тетово............................ 87/10

1662. Решение за именување директор на 
Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот на Република 
Македонија.......................................... 87/10

1663. Решение за именување директор на 
Агенцијата за потикнување на разво-
јот на земјоделството - Битола.......... 87/10

1664. Решение за именување директор на  
КПУ Казнено поправен дом од отво-
рен вид Струга .....................................  87/10

1665. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на  ЈЗУ Клиничка бол-
ница-Тетово........................................  87/11

1666. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р
Хаим Абраванел“ – Битола............... 87/11

1667. Решение за разрешување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Дебар................................................... 87/11

1668. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Гостивар.............................................. 87/11

1669. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Куманово“- Куманово....................... 87/11

1670. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Струга................................................. 87/12

1671. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Железничар“- Скопје....................... 87/12

1672. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Скопје.................................................. 87/12

1673. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Кичево................................................. 87/12

1674. Решение за разрешување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р
Русе Бошковски“ - Ростуше............... 87/12

1675. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Битола.................................. 87/13
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1676. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Куманово............................. 87/13

1677. Решение за разрешување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Скопје................................... 87/13

1678. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Институт за јавно 
здравје на Република Македонија...... 87/13

1679. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница 
„Куманово“ - Куманово..................... 87/14

1680. Рeшение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Охрид.................................................. 87/14

1681. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Гостивар.............................................. 87/14

1682. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Струга.................................................. 87/14

1683. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Специјална болни-
ца за ортопедија и трауматологија 
„Св Еразмо“ – Охрид......................... 87/14

1684. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Специјална болни-
ца за белодробни заболувања и ту-
беркулоза „Лешок“............................  87/15

1685. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Клиничка болница 
„д-р Трифун Пановски“ - Битола...... 87/15

1686. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Завод за нефроло-
гија - Струга....................................... 87/15

1687. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Завод за пре-
венција, лекување и рехабилитација 
на  кардиоваскуларни заболувања -
Охрид.................................................. 87/15

1688. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Институт за белод-
робни заболувања кај децата –
„Козле“- Скопје.................................. 87/15

1689. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на  ЈЗУ Институт за тран-
сфузиона медицина на Република 
Македонија.......................................... 87/16

1690. Рeшение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за хирургија на лице, вили-
ци и врат - максилофацијална хирур-
гија - Скопје........................................  87/16

1691. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника по хируршки болести „Св. 
Наум Охридски“ – Скопје................. 87/16

1692. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за радиотерапија и онколо-
гија - Скопје........................................ 87/16

1693. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за клиничка биохемија -
Скопје.................................................. 87/17

1694. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за нефрологија – Скопје..... 87/17

1695. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за гастроентерохепатологија 
- Скопје............................................... 87/17

1696. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за пулмологија и алерголо-
гија - Скопје........................................ 87/17

1697. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за ревматологија – Скопје.. 87/17

1698. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за хематологија – Скопје...... 87/18

1699. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за токсикологија – Скопје.... 87/18

1700. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за детски болести – Скопје.. 87/18

1701. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за инфективни болести и фе-
брилни состојби – Скопје................... 87/18

1702. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за дерматологија – Скопје... 87/18
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1703. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за неврологија – Скопје........ 87/19

1704. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за урологија – Скопје.......... 87/19

1705. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за неврохирургија – Скопје.. 87/19

1706. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за дигестивна хирургија -
Скопје.................................................. 87/19

1707. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за торакална и васкуларна 
хирургија- Скопје............................... 87/20

1708. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за пластична и реконструк-
тивна хирургија – Скопје................... 87/20

1709. Решение за разрешување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Тетово................................................. 87/20

1710. Решение за разрешување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Тетово.................................. 87/20

1711. Решение за разрешување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Психијатриска бол-
ница – Скопје............................... 87/20

1712. Решение за разрешување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Институт за белод-
робни заболувања и туберкулоза -
Скопје.................................................. 87/21

1713. Решение за разрешување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на  ЈЗУ Завод за физикал-
на медицина и рехабилитација –
Скопје.................................................. 87/21

1714. Решение за разрешување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за ендокринологија, дијебе-
тес и метаболички нарушувања -
Скопје.................................................. 87/21

1715. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетски 
институт за позитронско – емисиона 
томографија........................................ 87/21

1716. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за државна кардиохирур-
гија– Скопје........................................ 87/22

1717. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за уво нос и грло- Скопје.... 87/22

1718. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за детска хирургија-Скопје... 87/22

1719. Решение за исправка на Решението 
за именување член на Управниот од-
бор на Јавно претпријатие за водос-
топанство „Лисиче“-Велес................ 87/22

1781. Решение за формирање на Комисија 
за спроведување на реформи во пен-
зискиот систем................................... 93/8

1825. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Државниот 
инспекторат за градежништво и ур-
банизам............................................... 97/102

1826. Решение за изменување на Решение-
то за именување на членови на Сове-
тот за безбедност и здравје при ра-
бота..................................................... 97/102

1827. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за хематологија – Скопје..... 97/102

1828. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за неврохирургија – Скопје. 97/102

1829. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор-прет-
ставник на основачот на ЈУ за деца –
Детско одморалиште „Илинден“ -
Гостивар............................................. 97/103

1830. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на ЈУ Mеѓуопштински цен-
тар за социјална работа Крива Па-
ланка................................................... 97/103

1831. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за управување 
и заштита на повеќенаменското под-
рачје ЈАСЕН – Скопје........................ 97/103

1832. Решение за разрешување од долж-
носта член на Одборот за контрола 
на материјално-финансиското рабо-
тење на Јавната установа Национа-
лен парк Пелистер-Битола................ 97/103

1833. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р
Русе Бошковски“ - Ростуше.............. 97/104
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1834. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор-
претставници на основачот на ЈУ 
Специјален завод – Демир Капија.... 97/104

1835. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Државниот кому-
нален инспекторат............................ 97/104

1855. Решение за престанување на важење 
на Решението за разрешување члено-
ви на Управниот одбор - претставни-
ци на основачот на ЈЗУ Институт за 
белодробни заболувања и туберкуло-
за – Скопје.......................................... 99/32

1856. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на 
Агенцијата за поддршка на претпри-
емништвото на Република Македо-
нија..................................................... 99/32

1913. Решение за именување национален 
координатор за развој на културата и 
меѓуресорска соработка.................... 102/13

1936. Решение за именување на координа-
тор, заменик координатор, секретар и 
членови на Координативното тело за 
надзор на пазарот.............................. 103/8

1963. Решение за назначување на претсе-
давач и членови на Националното 
координативно тело за имплемента-
ција на Конвенцијата на Обединети-
те нации за правата на лицата со по-
преченост во Република Македонија. 106/14

2015. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Државниот 
инспекторат за земјоделство............. 107/20

2016. Решение за разрешување од долж-
носта заменик на директорот на 
Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот на Република 
Македонија......................................... 107/20

2017. Решение за именување в.д. директор 
на Државниот инспекторат за земјо-
делство................................................ 107/20

2018. Решение за именување член на 
Управниот одбор на ЈП за берзанско 
работење Агро-Берза со П.О. Скопје. 107/21

2019. Решение за именување  членови на 
Управниот одбор на ЈП Македонска 
радиодифузија-Скопје........................ 107/21

2020. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Фондот за ино-
вации и технолошки развој............... 107/21

2021. Решение за именување член на Од-
борот за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавната 
установа Национален парк Пелистер-
Битола................................................ 107/21

2022. Решение за определување претстав-
ници во Советот на ЈНУ Институт за 
духовно културно наследство на ал-
банците-Скопје................................... 107/21

2024. Решение за именување член на Ор-
ган за надзор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа Охрид...... 107/22

2025. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на 
ЈП за берзанско работење Агро-Берза 
со П.О. Скопје.................................... 107/22

2026. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Тетово................................. 107/22

2027. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствена стани-
ца Липково во Липково..................... 107/22

2028. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управен одбор – прет-
ставник на основачот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Гостивар............................................. 107/23

2029. Решение за утврдување престанок на 
функцијата државен правобранител 
во Државното правобранителство на 
Република Македонија за подрачјето 
на Скопје............................................ 107/23

2030. Решение за разрешување и именува-
ње член на Советот на Институтот за 
акредитација на Република Македо-
нија..................................................... 107/23

2031. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
поттикнување на развојот на земјо-
делството-Битола.............................. 107/23

2032. Решение за исправка  на Решението 
за разрешување од должноста в.д. 
директор на Државниот инспекторат 
за земјоделство.................................. 107/24

2033. Решение за  престанување на важе-
њето на Решението за именување 
членови на Националното координа-
тивно тело за имплементација на на-
ционалните акциони планови од Де-
кадата на Ромите............................... 107/24

2074. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р
Русе Бошковски“ - Ростуше ................  108/13

2075. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за торакална и васкуларна -
Скопје ...................................................  108/13

2076. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника по хируршки болести „Св. 
Наум Охридски“ - Скопје ...................  108/14

2077. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за уво, нос и грло – Скопје ...  108/14
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2078. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетски 
институт за позитронско – емисиона 
томографија - Скопје .......................... 108/14

2079. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за државна кардиохирургија 
– Скопје ................................................ 108/14

2080. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈУ од областа на здрав-
ството за потребите на јавните здрав-
ствени установи, Универзитетски 
клиники, Завод и Ургентен центар –
Скопје ................................................... 108/14

2081. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за хирургија на лице, вили-
ци и врат-максилофацијална хирур-
гија - Скопје ......................................... 108/15

2082. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за урологија - Скопје ............ 108/15

2083. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за радиотерапија и онколо-
гија – Скопје ........................................ 108/15

2084. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за ревматологија - Скопје .... 108/15

2085. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за токсикологија - Скопје .... 108/15

2086. Решение за именување членови на 
Управниот одбор -претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Дебар .................................................... 108/16

2087. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Битола ................................... 108/16

2088. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Куманово .............................. 108/16

2089. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Прилеп ................................................. 108/16

2090. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Завод за нефроло-
гија - Струга ......................................... 108/16

2091. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Завод за пре-
венција, лекување и рехабилитација 
на кардиоваскуларни заболувања -
Охрид ....................................................  108/16

2092. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Завод за рехабили-
тација на слух, говор и глас – Скопје .  108/17

2093. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
„Железничар“-Скопје ..........................  108/17

2094. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Македонски Брод .................................  108/17

2095. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р
Хаим Абраванел“ – Битола .................  108/17

2096. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Пехчево .................................................  108/17

2097. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за очни болести- Скопје .......  108/18

2098. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Прилеп ..................................................  108/18

2099. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Завод за физикална 
медицина и рехабилитација – Скопје  108/18

2100. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за ендокринологија, дијебе-
тес и метаболички нарушувања -
Скопје ...................................................  108/18

2101. Решение за утврдување престанок на 
мандат на членовите на Управниот 
одбор - претставници на основачот 
на ЈЗУ Здравствен дом - Кочани ........  108/18

2102. Решение за утврдување престанок на 
мандат на членовите на Управниот 
одбор - претставници на основачот 
на ЈЗУ Општа болница - Кочани ........  108/19

2103. Решение за именување на членови 
на Управниот одбор - претставници 
на основачот на ЈЗУ Општа болница 
со проширена дејност - Кочани ..........  108/19

2104. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за кардиологија -
Скопје ...................................................  108/19
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2105. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Институт за белод-
робни заболувања и туберкулоза -
Скопје ................................................... 108/19

2106. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Институт за тран-
сфузиона медицина на Република 
Македонија .......................................... 108/20

2107. Решение за именување национален 
координатор за здравство ................... 108/20

2108. Решение за именување на членови 
на Управниот одбор - претставници 
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
- Тетово ................................................ 108/20

2109. Решение за именување заменици 
членови на Посебната комисија за 
утврдување условот – владеење со 
македонскиот јазик за стекнување на 
државјанство на Република Македо-
нија ....................................................... 108/20

2110. Решение за утврдување престанок и 
определување претставник на Коми-
сијата за утврдување на репрезента-
тивноста ............................................... 108/20

2111. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за управување и заштита на 
повеќенаменското подрачје ЈАСЕН –
Скопје  .................................................. 108/20

2112. Решение за именување членови на 
Комисијата за продажба на земјодел-
ско земјиште во државна сопстве-
ност ....................................................... 108/21

2123. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за трауматологија, ортопед-
ски болести, анестезија, реанимација 
и интензивно лекување и Ургентен 
центар - Скопје................................... 109/6

2124. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Специјална болни-
ца за гинекологија и акушерство 
„Чаир“-Скопје.................................... 109/7

2125. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Специјална болни-
ца за белодробни заболувања и ту-
беркулоза „Лешок“........................ 109/7

2126. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Дебар................................................... 109/7

2127. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Клиничка болница 
- Тетово.......................................... 109/7

2128. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Куманово............................................ 109/7

2129. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Струга ...................................................  109/8

2130. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за психијатрија -  Скопје.... 109/8

2131. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за пластична и реконструк-
тивна хирургија -  Скопје.................. 109/8

2132. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за нефрологија -  Скопје..... 109/8

2133. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за неврологија -  Скопје..... 109/9

2134. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за клиничка биохемија -
Скопје.................................................. 109/9

2135. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за инфективни болести и фе-
брилни состојби– Скопје................... 109/9

2136. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за пулмологија и алерголо-
гија -  Скопје....................................... 109/9

2137. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за детски болести– Скопје ...  109/9

2138. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за дигестивна хирургија–
Скопје.................................................. 109/10

2139. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за детска хирургија– Скопје. 109/10

2140. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за дерматологија – Скопје... 109/10

2141. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за гинекологија и акушер-
ство – Скопје...................................... 109/10
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2142. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за гастроентерохепатологија 
– Скопје.............................................. 109/11

2143. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Психијатриска бол-
ница – Скопје..................................... 109/11

2144. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Куманово“ - Куманово.................... 109/11

2145. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за јавно 
здравје на Република Македонија...... 109/11

2146. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Гостивар.............................................. 109/11

2147. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Институт за ме-
дицина на трудот на Република Ма-
кедонија - Скопје............................... 109/12

2148. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Струга................................................. 109/12

2149. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Гостивар.............................................. 109/12

2150. Решение за именување на Управни-
от одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје......... 109/12

2151. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за неврологија -
Скопје................................................. 109/12

2152. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Скопје.................................. 109/13

2181. Решение за разрешување од долж-
носта директор на КПУ Затвор При-
леп...................................................... 112/7

2235. Решение за именување член на 
Управниот одбор-претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Mеѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Свети Николе..................................... 114/12

2236 Решение за разрешување член на 
Органот за надзор на ЈУ за згрижува-
ње деца со воспитно-социјални проб-
леми и нарушено поведение.............. 114/12

2237. Решение за утврдување престанок на 
функцијата државен правобранител 
во Државното правобранителство на 
Република Македонија за подрачјето 
на Скопје............................................ 114/12

2243. Решение за именување на в.д. дирек-
тор на КПУ Затвор Прилеп.............. 116/3

2244. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на  ЈЗУ Уни-
верзитетска клиника за очни болести 
- Скопје.............................................. 116/3

2245. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на  ЈЗУ Уни-
верзитетска клиника за неврохирур-
гија - Скопје....................................... 116/3

2246. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на  ЈЗУ Уни-
верзитетска клиника за хематологија 
- Скопје.................................... 116/3

2247. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на  ЈЗУ Уни-
верзитетска клиника за ендокриноло-
гија, дијабетес и метаболички нару-
шувања - Скопје................................. 116/3

2248. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на  ЈЗУ Уни-
верзитетска клиника за кардиологија 
- Скопје............................................... 116/4

2249. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Завод за физикална 
медицина и рехабилитација - Скопје.. 116/4

2250. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на  ЈЗУ Инсти-
тут за белодробни заболувања и ту-
беркулоза - Скопје............................. 116/4

2251. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Институт за белод-
робни заболувања кај децата –
„Козле“ - Скопје................................. 116/5

2252. Решение за разрешување од долж-
ност член на Управниот одбор -
претставник на основачот на ЈЗУ За-
вод за нефрологија - Струга.............. 116/5

2253. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на  ЈЗУ Кли-
ничка болница - Тетово..................... 116/5

2254. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на  ЈЗУ Специ-
јална болница за белодробни заболу-
вања и туберкулоза -„Лешок“........... 116/5

2255. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор -
претставник на основачот на ЈЗУ 
Специјална болница за гинекологија 
и акушерство „Чаир“ - Скопје........... 116/6
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2256. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Психијатриска бол-
ница - Скопје...................................... 116/6

2257. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Струга................................................. 116/6

2258. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Општа 
болница - Гостивар............................ 116/6

2259. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Центар 
за јавно здравје - Тетово.................... 116/7

2260. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Скопје.................................. 116/7

2261. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-
ствен дом - Струга............................. 116/7

2262. Решение за именување в.д. директор 
на Државниот испитен центар........... 116/7

2334. Решение за формирање на Комисија 
за евалуација на барањата за финан-
сиска поддршка за инвестиции........ 121/21

2352. Решение за именување в.д. директор 
на Државниот инспекторат за гра-
дежништво и урбанизам.................... 123/3

2353. Решение за давање согласност на 
Одлуката за избор на директор на 
ЈНУ Институт за старословенска 
култура - Прилеп................................ 123/3

2354. Решение за разрешување член на 
Органот за надзор на ЈУ Meѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Струмица........................................... 123/3

2355. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на  ЈУ Центар за социјална 
работа Кратово.................................. 123/3

2356. Решение за разрешување од долж-
носта член на Управниот одбор -
претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - Крушево................ 123/3

2357. Решение за утврдување престанок на 
мандатот на членовите на Управниот 
одбор – претставници на основачот 
на ЈЗУ Здравствен дом – Дебар........ 123/4

2358. Решение за утврдување престанок на 
мандатот на членовите на Управниот 
одбор – претставници на основачот 
на ЈЗУ Општа болница - Дебар......... 123/4

2359. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Општа болница со 
проширена дејност - Дебар............... 123/4

2360. Решение за назначување член на Со-
ветот за соработка со и развој на гра-
ѓанскиот сектор................................. 123/4

2361. Решение за именување член на Од-
борот за обезбедување, следење и 
оценување на квалитетот на работите 
на медијацијата.................................. 123/5

2362. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставници на основачот на ЈЗУ Цен-
тар за јавно здравје - Тетово............. 123/5

2363. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Специјална болни-
ца за гинекологија и акушерство 
„Чаир“ - Скопје..................................  123/5

2364. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Завод за нефроло-
гија - Струга....................................... 123/5

2365. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-
ствен дом - Гостивар........................ 123/5

2366. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот на Државниот 
студентски дом „Скопје“ - Скопје..... 123/6

2367. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот на Државниот 
студентски дом „Пелагонија“ -
Скопје................................................. 123/6

2368. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Инсти-
тут за трансфузиона медицина на Ре-
публика Македонија.......................... 123/6

2369. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот на Државниот 
студентски дом „Томе Стефановски 
– Сениќ“ - Скопје............................... 123/6

2370. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на 
Јавно претпријатие за државни па-
тишта.................................................. 123/7

2371. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на 
Јавно претпријатие за извршување на 
водостопански дејности ХС „ЗЛЕТО-
ВИЦА'' – Пробиштип........................ 123/7

2390. Решение за исправка на Решението 
за  именување член на Управниот од-
бор – претставник на основачот на 
ЈЗУ Завод за превенција, лекување и 
рехабилитација на кардиоваскуларни 
заболувања - Охрид .............................  124/3



Стр. 112           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2018 

2391. Решение за исправка на Решението 
за  именување член на Управниот од-
бор –претставник на основачот на ЈУ 
од областа на здравството за потре-
бите на јавните здравствени уста-
нови, универзитетски клиники, завод 
и  ургентен центар – Скопје.............. 124/3

2392. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на Јавно претпријатие за 
стопанисување со пасишта- Скопје ... 124/3

2393. Решение за разрешување и именува-
ње член на Училишниот одбор –
претставник на основачот на Посеб-
ното основно училиште „Д-р Златан 
Сремец“ – Скопје ................................ 124/4

2394. Решение за именување член  на Учи-
лишниот одбор – претставник на ос-
новачот на Посебното основно учи-
лиште „Иднина“ – Скопје ................... 124/4

2395. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП Македонска 
радиодифузија -Скопје ....................... 124/4

2396. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на Јавно претпријатие Ма-
кедонска радиодифузија-  Скопје ...... 124/4

2397. Решение за разрешување и именува-
ње член на Училишниот одбор –
претставник на основачот на Спорт-
ската академија .................................... 124/5

2398. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на  ЈУ Центар 
за социјална работа Крушево ............. 124/5

2399. Решение за разрешување и именува-
ње член на Училишниот одбор –
претставник на основачот на Држав-
ното средно училиште за применета 
уметност „Лазар Личеноски“ –
Скопје................................................ 124/5

2400. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на ЈП 
Службен весник на Република Маке-
донија ................................................... 124/5

2401. Решение за разрешување и именува-
ње член на Училишниот одбор -
претставник на основачот на ДМУ
„Тодор Скаловски - Тетоец“ – Тетово 124/6

2402. Решение за разрешување и именува-
ње член на Органот за надзор на ЈУ 
Центар за социјална работа Крушево 124/6

2403. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на  ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Куманово ............................................. 124/6

2404. Решение за разрешување и именува-
ње член на Училишниот одбор –
претставник  на основачот на Држав-
ниот музичко - балетски училишен 
центар „Илија Николовски Луј“ –
Скопје ................................................... 124/6

2405. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на Јавно претпријатие 
Службен весник на Република Маке-
донија....................................................  124/7

2406. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Јавно претприја-
тие „СТРЕЖЕВО“ - Битола ................  124/7

2407. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа Охрид .....  124/7

2408. Решение за разрешување и именува-
ње членoви на Органот за надзор на 
ЈУ Меѓуопштински центар за соци-
јална работа Гостивар .........................  124/7

2409. Решение за разрешување и именува-
ње член на Органот за надзор на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална 
работа Скопје .......................................  124/7

2410. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на Јавно претпријатие 
„СТРЕЖЕВО“ - Битола .......................  124/8

2411. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор -
претставници на основачот на  ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална 
работа Гостивар ...................................  124/8

2412. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на  ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа Велес ......  124/8

2413. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор -
претставници на основачот на  ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална 
работа Струга .......................................  124/8

2414. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за железнич-
ка инфраструктура МАКЕДОНСКИ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ - Скопје .......................  124/9

2415. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на  ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Битола ...................................................  124/9

2416. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Органот за надзор на 
ЈУ Меѓуопштински центар за соци-
јална работа Струга .............................  124/9

2417. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на Јавно претпријатие за 
железничка инфраструктура МАКЕ-
ДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје .....  124/9

2418. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор -
претставници на основачот и прет-
ставници од редот на стручните ра-
ботници во центарот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Тетово ...................................................  124/9
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2419. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор -
претставници на основачот на  ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална 
работа Дебар ........................................ 124/10

2420. Решене за разрешување и именува-
ње членoви на Органот за надзор на 
ЈУ Меѓуопштински центар за соци-
јална работа Дебар .............................. 124/10

2431. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Јавно претприја-
тие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ –
Велес................................................ 125/2

2432. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на Јавно претпријатие за 
водостопанство „ЛИСИЧЕ'' – Велес.. 125/2

2433. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Јавно претприја-
тие за одржување и заштита на ма-
гистралните и регионалните патишта 
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје....... 125/2

2434. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на Јавно претпријатие за 
одржување и заштита на магистрал-
ните и регионалните патишта „МА-
КЕДОНИЈАПАТ” – Скопје................ 125/2

2435. Решение за разрешување членови и 
в.д. член и именување членови на 
Управниот одбор на ЈП за стопанису-
вање со државните шуми „МАКЕ-
ДОНСКИ ШУМИ“ – П.О. Скопје...... 125/3

2436. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финансиското 
работење на Јавно претпријатие за 
стопанисување со државните шуми 
„МАКЕДОНСКИ ШУМИ”-П.О. 
Скопје................................................. 125/3

2437. Решение за разрешување член и в.д. 
член и именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП за стопанисување 
со пасишта – Скопје.......................... 125/4

2438. Решение за  разрешување член на 
Управниот одбор на Јавно претприја-
тие за државни патишта.................... 125/4

2439. Решение за разрешување и именува-
ње член на Одборот за контрола на 
материјално-финансиското работење 
на Јавната установа Национален парк 
Маврово - Маврови Анови................. 125/4

2440. Решение за разрешување и именува-
ње член на Одборот за контрола на 
материјално-финансиското работење 
на Јавната установа Национален парк 
Галичица-Охрид................................ 125/4

2445. Решение за утврдување престанок на 
мандат и определување претставник 
во Советот на ЈНУ Институт за ду-
ховно културно наследство на ал-
банците-Скопје .................................... 126/2

2446. Решение за разрешување и именува-
ње член на Органот за надзор на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална 
работа Битола .......................................  126/2

2447. Решение за разрешување и именува-
ње член на Органот за надзор на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална 
работа Велес .........................................  126/2

2448. Решение за именување член на Ко-
мисијата за посредување во автор-
ското право и сродните права .............  126/2

2449. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македо-
нија ........................................................  126/3

2450. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Фон-
дот за иновации и технолошки развој  126/3

2451. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на 
Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот на Република 
Македонија ...........................................  126/3

2452. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на 
Агенцијата за управување со одземен 
имот ......................................................  126/3

2477. Решение за определување на члено-
ви на Комитетот за градежно земјиш-
те сопственост на Република Маке-
донија ....................................................  127/9

2478. Решение за  назначување на членови 
и заменици членови на Национално-
то координативно тело за следење на 
имплементацијата на Стратегијата за 
Ромите во Република Македонија 
2014-2020 ..............................................  127/9

2544. Решение за изменување на Решение-
то за формирање на Националниот 
совет за ИКТ ..................................... 130/11

2545. Решение за формирање Оперативно 
тело за стручно-оперативна и логис-
тичка поддршка на Националниот 
совет за ИКТ.......................................  130/11

2546. Решение за избор на Национален ко-
ординатор за трансплантација.......... 130/12

2561. Решение за разрешување од долж-
носта директор на КПУ Казнено 
поправен дом од отворен вид Струга. 132/2

2562. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. член на Управниот одбор 
на ЈП за стопанисување со државни-
те шуми ,,Македонски шуми“-П.О. 
Скопје................................................. 132/2

2563. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Цен-
трален регистар на Република Маке-
донија................................................. 132/2

2564. Решение за разрешување и именува-
ње член на Органот за надзор на ЈУ 
за деца – Детско одморалиште 
„Илинден“ - Гостивар........................ 132/2
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2599. Решение за изменување на Решение-
то за формирање на Комисија за ева-
луација на барањата за финансиска 
поддршка за инвестиции................... 133/10
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ки против Демократска Република 
Конго................................................ 136/19

19. Одлука за воведување на рестрик-
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нејзините правни и физички лица 
(рестриктивни мерки) во  периодот 1 
јануари – 30 јуни 2018 година............. 194/4

27. Преглед на декларации на ЕУ (ЕЕ-
АС - Брисел), рестриктивни мерки и 
изјави на ЕУ кон кои Република Ма-
кедонија не се придружи во периодот 
1 јануари – 30 јуни  2018 година........ 194/6

28. Преглед на изјави, обраќања и други 
заеднички документи на ЕУ (Њујорк, 
Женева, Виена ОН-ОБСЕ, Страз-
бург), кон кои Република Македони-
ја се има придружено во периодот 1 
јануари – 30 јуни  2018 година.......... 194/7

29. Одлука за воведување на рестрик-
тивни 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 ........... 209/2

30. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката 
(ЗНБП) 2018/1087 на Советот од 30 
јули 2018 година за изменување на 
Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рес-
триктивни мерки против Демократ-
ска Народна Република Кореја .......... 209/5

31. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката 
(ЗНБП) 2018/1006 на Советот од 16 
јули 2018 година за рестриктивни 
мерки во однос на состојбата во Ре-
публика Малдиви ................................ 209/22

32. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката 
(ЗНБП) 2018/1000 на Советот од 16 
јули 2018 година за изменување на 
Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рес-
триктивни мерки против ИСИС 
(ДАЕШ) и Ал Каеда и лица, групи, 
претпријатија и субјекти кои се пов-
рзани со нив........................................ 212/2

33. 
 

Одлука за воведување на рестрик-
тивни 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 укину-
вање на Одлуката (ЗНБП) 2018/475.. 226/2

МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ОДБРАНА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1065. Правилник за начинот на спроведу-

вање на постапка за прием на канди-
дати за офицери, односно подофи-
цери, професионални војници и ци-
вилен персонал на служба во Арми-
јата на Република Македонија........... 57/3

4561. Правилник за начинот на утврдува-
ње на релевантноста на податоците 
собрани и обработени со извршува-
њето на наредбата за спроведување 
на мерките за следење на комуника-
циите заради заштита на интересите 
на безбедноста и одбраната на држа-
вата и начинот на нивно ништење .....  243/43

  
МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
105. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината 
на образецот на барањето за издава-
ње на пробните таблици, формата и 
содржината на регистарските табли-
ци и на пробните таблици на вози-
лата, како и начинот и постапката на 
нивно издавање................................... 10/2

1137. Правилник за изменување на пра-
вилникот 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 издаде-
ни возачки дозволи и возачки книш-
ки во Министерството за внатрешни 
работи................................................. 63/3

1455. Решение за определување на поли-
циски станици за задржување на 
лица..................................................... 80/2

1858. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за обрасците на патните ис-
прави и визи на државјаните на Ре-
публика Македонија, за начинот на 
фотографирање за патните исправи и 
за водење на евиденција.................... 99/33

1948. Листа за  дополнување на листата на 
експлозивните материи што можат 
да се пуштаат во промет................... 104/2

2347. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за составот 
на Комисиите на Министерството за 
внатрешни работи за пробни испуку-
вања, начинот на вршење на пробни 
испукувања и за чувањето на чаурите 
од оружјето од кое е извршено проб-
но испукување................................... 122/7
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2782. Решение за определување привре-
мен граничен премин........................ 145/8

2783. Решение за определување привре-
мен граничен премин........................ 145/9

2860. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на потврдата за поло-
жен возачки испит со право за упра-
вување возило во сообраќајот од ка-
тегориите „АМ“, „А2“ и „Т“ .............. 155/1

3593. Правилник за начинот на утврдува-
ње на релевантноста на податоците 
собрани и обработени со извршува-
њето на наредбата за спроведување 
на мерките за следење на комуника-
циите заради заштита на интересите 
на безбедноста и одбраната на држа-
вата и начинот на нивно ништење...... 197/14

3673. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на вршење на полициските работи.... 203/7

4464. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за составот, квалитетот и 
кројот на униформата и ознаките на 
униформата на полицијата................ 237/2

4477. Правилник за начинот за ограничу-
вање на слобода на движење на бара-
тел на право на меѓународна и прив-
ремена заштита................................. 239/6

  
МИНИСТЕРСТВО  

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
137. Објава од Министерството за надво-

решни работи..................................... 13/14
613. Објава од Министерството за надво-

решни работи.................................... 35/30
815. Објава од Министерството за надво-

решни работи..................................... 43/2
1044. Објава од Министерство за надво-

решни работи..................................... 54/13
1536. Објава од Министерство за надво-

решни работи……………………….... 84/34
1537. Објава од Министерство за надво-

решни работи…………………...……. 84/34
1632. Објава од Министерството за надво-

решни работи ....................................... 86/72
1783. Објава од Министерството за надво-

решни работи..................................... 93/9
2182. Објава од Министерството за надво-

решни работи.................................... 112/7
2506. Објава од Министерството за надво-

решни работи ....................................... 129/2
3296. Решение за изменување на Решение-

то за именување  на претседателот, 
членовите и секретарот на Комисија-
та за чување, одржување, обновува-
ње и обележување на граничните ли-
нии и граничните ознаки на Републи-
ка Македонија со соседните држави.. 178/4

3399. Објава од Министерство за надво-
решни работи..................................... 186/10

3683. Објава од Министерство за надво-
решни работи..................................... 204/4

3684. Објава од Министерство за надво-
решни работи..................................... 204/4

3851. Објава од Министерство за надво-
решни работи..................................... 214/3

  
МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ПРАВДА 
  

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 Пра-
вилникот за начинот на бодирање на 
првиот и вториот дел од испитот за 
вештаци и формата и содржината на 
уверението за положен испит за веш-
таци..................................................... 21/84

422. Програма за обесштетување на дете 
коe е жртва или е оштетено со деј-
ствие 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 вос-
питно-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 су-
диите поротници................................ 52/2

1401. Oдлука за запирање на исплата на 
средства за редовно годишно финан-
сирање од Буџетот на Република Ма-
кедонија на политички партии ...........  76/11

1748. Правилник за начинот на извршува-
ње на електронски надзор..................  89/7
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1749. Правилник за начинот на извршува-
ње на општокорисната работа........... 89/7

1750. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на Регистарoт 
за лицата спрема кои се извршуваат 
пробациски работи............................. 89/8

1751. Упатство за начинот на спроведува-
ње на стручно - инструкторскиот 
инспекциски надзор над месно над-
лежните пробациски канцеларии....... 89/9

1798. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства 
за редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии.............................. 94/4

1799. Список на поставени постојани суд-
ски преведувачи................................. 94/5

1894. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства 
за редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии.............................. 100/23

2158. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за видот, содржината, фор-
мата, 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, на-
чинот на чување и обнова на нотар-
ските списи и исправи, начинот на 
архивирање и организирањето на ар-
хивирањето, како и преземање на 
други формaлни дејствија.................. 110/2

2348. Решение за престанок на должноста 
извршител.......................................... 122/7

2441. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства 
за редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии..............................  125/5

2669. Одлука за изменување на Oдлуката 
за запирање на исплата на средства 
за редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии..............................  137/5

2804. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства 
за редовно годишно финансирање од 
Буџетот на Република Македонија на 
политички партии ............................... 147/4

2822. Решение за престанок на должноста 
извршител ............................................ 150/3

3466. Правилник за форматa, содржината 
и начинот на издавање на службена-
та легитимација, униформата и озна-
ките на униформата на затворската 
полиција во казнено-поправните и 
воспитно-поправните установи......... 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 ................................  194/18

3594. Решение за престанок на службата 
на нотарот........................................... 197/17

3615. Правилник за начинот на аноними-
зација на наредбите за спроведување 
на мерката за следење на комуника-
циите заради заштита на интересите 
на безбедноста и одбраната на држа-
вата и за начинот на евидентирањето 
во регистарот на анонимизираните 
наредби............................................... 200/2

3616. Правилник за начинот на аноними-
зација на наредбата за определување 
на посебна истражна мерка, односно 
на привремената писмена наредба за 
определување на посебна истражна 
мерка и за начинот на евидентирање-
то во уписникот во судот на анони-
мизираните примероци од наредбата. 200/3

3947. Решение за престанок на вршење на 
нотарската служба............................. 220/10

3948. Список на поставени постојани суд-
ски преведувачи (Оглас од 17.9.2018 
година)............................................... 220/11

4455. Решение за престанок на должноста 
извршител.......................................... 236/11

4456. Правилник за формата и содржина-
та на јавниот оглас, формата, сод-
ржината и начинот на поднесување 
на пријавата, на спроведување на ад-
министративната селекција, на испи-
тите, проверката на веродостојност 
на докази и интервјуто, како и начи-
нот на нивно бодирање и максимал-
ниот број на бодови од постапката на 
селекција во зависност од категории-
те на работни места, како и други 
прашања во врска со постапката за 
вработување на судски службеници.. 236/11

4576. Решение за престанок на службата 
на нотарот........................................... 245/17

  
МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ФИНАНСИИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

3. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за формата 
и содржината на стандардните тен-
дерски документации и стандардните 
технички спецификации и начинот 
на нивно користење од страна на до-
говорните органи.................................. 1/4

106. Правилник за начинот на водење на 
евиденција за сторителите на прекр-
шок, за видот на изречените санкции 
и донесените одлуки во прекршочна 
постапка.............................................. 10/4
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1285. Правилник за формата и содржина-
та на евиденцијата за спроведени фи-
нансиски мерки вклучително и фи-
нансиски мерки против тероризам и 
пролиферација.................................... 67/7

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............................ 67/7

1398. Правилник за формата и содржина-
та на пријавата за регистрација за да-
нокот на додадена вредност ............... 76/4

1399. Тарифник за изменување на Тари-
фникот за визината на надоместоци-
те за користење на електронскиот 
систем за јавни набавки..................... 76/7

1756. Правилник за начинот на пријавува-
ње на обврските и за формата и сод-
ржината на збирните извештаи.......... 90/5

1757. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог..... 90/12

2153. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на пополнување 
на царинската декларација и Кодек-
сот на шифри кои се употребуваат 
при пополнување на царинската дек-
ларација.............................................. 109/13

2824. Правилник за формата и содржина-
та на Записникот за царински прекр-
шок, како и за формата и со-држина-
та на мандатниот, односно прекр-
шочниот платен налог ........................ 151/2

3400. Правилник за начинот на внесу-
вање, пријавување, исправка и бри-
шење 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 вос-
поставување на регистарот на вис-
тински сопственици........................... 186/10

3437. Правилник за класификација на 
приходите........................................... 188/29

3438. Упатство за начинот на евиденти-
рање, распоредување, поврат и пре-
насочување на јавните приходи........ 188/44

3939. Упатство за начинот на трезорско 
работење.............................................. 219/2

4042. Правилник за формата и содржина-
та на извештајот за вкупниот догово-
рен износ по доверители за финанси-
рање на доспеани, а неплатени об-
врски.................................................. 224/31

4043. Правилник за формата и содржина-
та на прекршочниот платен налог...... 224/33

4562. Правилник за формата и содржина-
та на пополнетата годишна даночна 
пријава за утврдување на персонал-
ниот данок на доход, начинот на дос-
тавување на пополнетата годишна 
даночна пријава од страна на органот 
за јавни приходи и начинот на пот-
врдување од страна на даночниот об-
врзник ...................................................  243/45

4563. Правилник за формата и  содржина-
та на нумерираниот регистар што го 
водат брокерските куќи и банките со 
дозвола за работа со хартии од вред-
ност .......................................................  243/51

4564. Правилник за формата и содржина-
та на налогот за вршење надзор од 
страна на управата за финансиско ра-
зузнавање..............................................  243/53

4565. Правилник за формата и содржина-
та на поканата за едукација, начинот 
на спроведување на едукацијата и на-
чинот  и  формата на водење на еви-
денција за спроведената едукација ....  243/54

4566. Правилник за формата и  содржина-
та на нумерираниот регистар што го 
водат субјектите кои имаат дозвола 
за менувачко работење ........................  243/57

4567. Правилник за начинот на оценува-
ње на работењето на  финансиските 
разузнавачи, видовите на извештаи, 
формата и содржината на образецот 
за оценување и другите обрасци ........  243/59

4568. Правилник за формата, содржината, 
начинот на издавање, одземање и ко-
ристење на службената легитимација 
на вработените во Управата за фи-
нансиско разузнавање .........................  243/65

4569. Правилник за формата и  содржина-
та  на прекршочниот платен налог .....  243/67

4575. Правилник за начинот, постапката и 
условите за враќање  на платениот 
данок на доход за приходи остварени 
од продажба на сопствени земјодел-
ски производи................................... 245/17

МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЕКОНОМИЈА 

Рег. бр. Бр./стр.
1400. Правилник за формата и содржина-

та на прекршочниот платен налог ......  76/7
1964. Правилник за формата и содржина-

та на барањето за доделување  на 
финансиска поддршка и потребната 
документација..................................... 106/15

1965. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за исплата на финан-
сиската поддршка и потребната до-
кументација......................................... 106/20

2263. Листи на стоки за второ полугодие 
од 2018 година, за кои ќе се користи 
принципот на распределба „прв дој-
ден, прв корисник“ (firs come, first 
served) од Министерството за еконо-
мија..................................................... 116/8
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2600. Правилник за престанување на ва-
жење 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 ................................ 133/11

2601. Програма за полагање на испит за 
овластен стечаен управник............... 133/11

3046. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за упис во  регистарот 
на трговците на зелени пазари, фор-
ма и содржина на решение за упис и 
форма и содржина на решение за од-
бивање на барaњето за упис............... 167/2

3047. Правилник за формата и содржина-
та на легитимација ............................ 167/6

3048. Правилник за форматa и содржи-
натa на барањето за доделување на 
јавно овластување..............................  167/11

3049. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот 
на трговците на зелени пазари........... 167/13

4478. Листа на стоки на царински квоти по 
Договор за пристапување на Репуб-
лика Македонија во СТО................... 239/7

4479. Листи на земјоделски производи со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во прво полуго-
дие од 2019 година............................ 239/8

  
МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  
И ВОДОСТОПАНСТВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

150. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за поблиските услови за 
упис во регистарот на увозници на 
одделни земјоделски производи....... 14/3

406. Правилник за начинот на утврдува-
ње на заштитена зона, условите за 
извршување на систематски прегле-
ди и листите на заштитени зони (*)... 23/65

423. Правилник за изменување на пра-
вилникот за формата и содржината 
на барањето за издавање на контрол-
на марка, формата и содржината на 
контролната марка, начинот на нејзи-
но издавање, формата, содржината и 
начинот на водењето на евиденцијата 
за издадени и искористени контрол-
ни марки за означување на брашното 
кое се става во промет....................... 25/4

453. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за посебните мерки за заш-
тита на шумите од пожари................ 27/24

768. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за форма и содржина на ба-
рањето, начинот и висината на надо-
местокот за издавање на официјални 
етикети................................................ 40/15

854. Наредба за спроведување на Меѓу-
народниот стандард за категоризаци-
ја на пратки согласно ризикот од по-
јава на штетен организам бр. 32........ 44/29

975. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на барањето за издавање на контрол-
ната марка, формата и содржината на 
контролната марка, начинот на нејзи-
ното издавање, формата, содржината 
и начинот на водењето на евиденци-
јата за издадени и искористени кон-
тролни марки за означување на 
брашното кое се става во промет....... 49/9

1456. Риболовна основа за изменување и 
дополнување на Риболовната основа 
за риболовна вода “Охридско Езеро” 
за период 2017-2022 година............... 80/3

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................. 80/5

1633. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на барањето за издавање на контрол-
ната марка, формата и содржината на 
контролната марка, начинот на нејзи-
ното издавање, формата, содржината 
и начинот на водењето на евиденци-
јата за издадени и искористени кон-
тролни марки за означување на 
брашното кое се става во промет .......  86/72

1784. Правилик за формата и содржината 
на барањето за полагање на ловечки 
испит, формата и содржината на уве-
рението за положен ловечки испит 
како и формата и содржината на за-
писникот за полагање на ловечки ис-
пит...................................................... 93/9

1785. Правилник за содржината на Прог-
рамата за полагање на ловечкиот ис-
пит, висината на надоместокот за по-
лагање на ловечкиот испит и висина-
та на надоместокот на стручната ко-
мисија за полагање на ловечкиот ис-
пит...................................................... 93/13

2264. Правилник за формата и содржина-
та на барањето за запишување во Ре-
гистарот на увозници на одделни 
земјоделски производи како и пот-
ребната документација за утврдува-
ње на исполнетоста на условите за 
увоз...................................................... 116/16

2272. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за поблиските услови за 
вршење на одделна јавна услуга
спроведување на мерки и активности 
за спроведување на матичното кни-
говодство, утврдување на генетскиот 
квалитет и приносот во сточарството 117/2
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2453. Правилник за содржината на прог-
рамата за стопанисување со шуми .... 126/3

2651. Решение за бришење од регистарот 
на откупувачи на тутун..................... 135/25

2814. Правилник за формата и содржина-
та 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 врши-
тели на работи во функција на консо-
лидацијата, за формата и содржината 
на барањето за бришење од Региста-
рот на вршители на работи во фун-
кција на консолидацијата, потребна-
та документација и начинот на воде-
ње на Регистарот на вршители на ра-
боти во функција на консолидацијата 149/2

2972. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот  за поблис-
ките критериуми за избор на корис-
ници по мерките за рурален развој.... 162/6

3297. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за поблиски-
те дополнителни услови за под-
дршката од мерките за рурален раз-
вој, прифатливите трошоци и виси-
ната на поддршката за прифатливите 
трошоци по корисник за поединечна 
мерка.................................................. 178/4

3354. Правилник за начинот на спроведу-
вање на испитот за стопански рибо-
лов, содржината на програмата за по-
лагање на испитот, како и формата и 
содржината на уверението за поло-
жен испит........................................... 181/12

3355. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на барањето за изда-
вање на легитимација за стопански 
риболов, формата и содржината на 
образецот на легитимацијата за сто-
пански риболов и начинот на нејзи-
ното издавање и враќање.................. 181/14

3985. Решение за овластување на лабора-
торија за анализа и суперанализа на 
земените примероци за контрола на 
квалитетот на јајца и месо од жи-
вина..................................................... 222/7

4123. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стандар-
дите и начинот на одредување на 
квалитетот и начинот на пакување и 
означување на производите од пчели 
по однос на квалитетот (*)................ 225/10

4168. Правилник за престанување на ва-
жењето на правилникот за барањата 
за операторите со храна за животни 
во која било фаза на производство, 
преработка и дистрибуција на храна-
та за животни, како и хигиенските 
барања за добрите пракси за исхрана 
на животните(*)................................. 228/12

4480. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на означување 
на јајцата наменети за пазар и јајцата 
наменети за инкубација, ознаките и 
употребата на ознаките (*).............. 239/16

4577. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за форма и содржина на ба-
рањето, начинот и висината на надо-
местокот за издавање на официјални 
етикети............................................... 245/18

  
МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЗДРАВСТВО 

Рег. бр.  Бр./стр.
274. Правилник за критериумите за де-

финирање на случаи на заразни бо-
лести *................................................ 19/8

816. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за варијации 
на одобрението за ставање на лек во 
промет или на прифатената докумен-
тација на лек што има добиено одоб-
рение за ставање во промет (*).......... 43/2

1899. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за условите 
по однос на просторот, опремата, ка-
дарот и потребната документација за 
запишување во регистарот на специ-
јализирани продавници на медицин-
ски помагала...................................... 101/4

2454. Правилник за времетраењето на 
прегледите во специјалистичко-кон-
султативните амбуланти и на дава-
њето на специјалистичко-консулта-
тивните услуги со користење на ме-
дицинска опрема во здравствените 
установи во мрежата на секундарно и 
терцијарно ниво на здравствена заш-
тита .......................................................  126/10

2670. Упатство за превенција и третман на 
примарна постпартална хеморагија... 137/6

3380. Правилник за  начинот на спроведу-
вањето на прегледот на умрените  и 
обдукцијата, содржината на Програ-
мата и начинот на спроведување на 
обуката на овластените лица за прег-
лед на умрени лица, како и формата 
и содржината на потврдата за смрт и 
обдукцискиот протокол..................... 185/2

3381. Правилник за бројот и распоредот 
на лицата овластени за преглед на 
умрени лица и нивни заменици и на-
чинот на изборот................................ 185/9

3562. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за  начинот 
на спроведувањето на прегледот на 
умрените  и обдукцијата, содржината 
на програмата и начинот на спрове-
дување на обуката на овластените 
лица за преглед на умрени лица, како 
и формата и содржината на потврда-
та за смрт и обдукцискиот протокол.. 195/5
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3613. Упатство за практикување на ме-
дицина заснована на докази во спро-
ведување превенција, дијагноза и 
третман на дијабетес......................... 199/2

3949. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за делокру-
гот на работа на внатрешните орга-
низациони единици и минималниот 
број извршители по внатрешни орга-
низациони единици во здравствените 
установи............................................. 220/15

4234. Упатство за начинот на постапување 
при трансфер и транспорт на био-
лошки материјали, како и начинот на 
пакување и обележување на биолош-
ки материјали.................................... 229/33

4424. Упатство за детекција на ризични 
состојби во бременоста...................... 235/2

  
МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1118. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот на водењето, 
формата и содржината на педагошка-
та евиденција и документација во 
средните училишта............................ 61/2

1384. Правилник за формата и содржина-
та на Уверението за положен испит 
за директор......................................... 74/2

1914. Правилник за висината на надомес-
тот на членовите на Комисијата за 
давање мислење за измени на сод-
ржината на учебниците за основно и 
средно образование, на Комисијата 
за давање мислење по доставените 
предлози за исправки и/или дополну-
вања на одобрените учебници за ос-
новно и средно образование, на ре-
цензентските комисии и на комисија-
та за повлекување на одобрен учеб-
ник од употреба.................................. 102/14

1915. Правилник за водење евиденции за 
високото образование........................ 102/15

1916. Правилник за остварување на пра-
вото на  еднократна награда за обја-
вување на научен труд и за надомест 
на средствата платени за објавување 
на трудови.......................................... 102/18

1917. Правилник за условите и поста-
пката за обезбедување на пристап до 
базите на трудови за наставниците и 
соработниците избрани на Јавните 
универзитети во Република Македо-
нија ....................................................... 102/19

1918. Правилник за регистарот на високо-
образовните установи........................ 102/20

1919. Правилник за еквиваленција и приз-
навање на странските високообразов-
ни квалификации............................... 102/26

1920. Правилник за финансирање на орга-
низацијата на научните конфе-
ренции, научни собири и уметнички 
собири и учество на домашни научни 
истражувачи на меѓународни конфе-
ренции, меѓународни научни собири, 
меѓународни уметнички собири и 
студиски престои во странство ..........  102/33

1921. Правилник за условите за надомест 
на трошоците при користење на пра-
вото на платено отсуство на вработе-
ните во високообразовните установи 
за престој на првите сто најдобро 
рангирани универзитети .....................  102/36

1922. Правилник за формата и начинот на 
водењето (во материјална и елек-
тронска форма) и содржина на ма-
тичната книга на запишани студенти 
и главна книга на дипломирани сту-
денти.................................................. 102/37

1923. Правилник за содржината и форма-
та на дипломата, упатството за под-
готовка на додаток на дипломата и 
на другите јавни исправи................... 102/80

2484. Календар за организација и работа 
во основните училишта во учебната 
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година................................................. 239/17

4483. Одлука за одобрување на Годишни-
от извештај за работењето на опера-
торот на електропреносниот систем 
на Македонија, Акционерско друш-
тво за пренос на електрична енергија 
и управување со електроенергетски-
от систем, во државна сопственост 
Скопје за 2017 година......................... 239/17
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4484. Одлука за одобрување на Консоли-
дираната годишна сметка на опера-
торот на електропреносниот систем 
на Македонија, Акционерско друш-
тво за пренос на електрична енергија 
и управување со електроенергетски-
от систем, во државна сопственост 
Скопје за 2017 година........................ 239/17

4485. Одлука за одобрување на Консоли-
дираниот годишен финансиски из-
вештај за работењето на операторот 
на електропреносниот систем на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за 
пренос на електрична енергија и уп-
равување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост 
Скопје за 2017 година........................ 239/18

4486. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/18

4487. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/18

4488. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година....... 239/19

4489. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/19

4490. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/19

4491. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/20

4492. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/20

4493. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/20

4494. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/20

4495. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/21

4496. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/21

4497. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/21

4498. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/22

4499. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје за 2017 година......... 239/22
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4500. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/22

4501. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/23

4502. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/23

4503. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/23

4504. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/23

4505. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/24

4506. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/24

4507. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/24

4508. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/25

4509. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/25

4510. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје за 2017 година......... 239/25

4511. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје за 2017 година......... 239/26

4512. Одлука за одобрување на работење-
то на Управниот одбор на АД МЕП-
СО Скопје во државна сопственост... 239/26

4513. Одлука за одобрување на работење-
то на Надзорниот  одбор на АД 
МЕПСО Скопје во државна сопстве-
ност.................................................... 239/26

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 електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје................................. 239/26

  

МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1354. Правилник за формата и содржина-

та на образецот за евиденција за ко-
личините по категорија и вид на оп-
рема која производителот ја пушта 
на пазар во Република Македонија..... 72/3
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1355. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за  минималните технички 
услови за вршење на дејноста скла-
дирање, третман и/или преработка на 
отпад, формата и содржината на об-
разецот на барањето за добивање, 
промена и обновување на дозвола за 
преработка, третман и/или за склади-
рање на отпад, како и формата и сод-
ржината на образецот на дозволата.... 72/6

2744. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за минималните технички 
услови и условите во поглед на заш-
титата на животната средина кои 
треба да ги исполнуваат претоварни-
те станици, условите што треба да ги 
исполнуваат локациите на кои се гра-
дат односно се поставуваат претовар-
ните станици, како и роковите за чу-
вање на отпадот во претоварната ста-
ница според видовите на отпад......... 142/7

  
МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО  
И АДМИНИСТРАЦИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

424. Правилник за изменување  и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на спроведување на испитoт за адми-
нистративно управување  како и фор-
мата и содржината на потврдата за 
положен испит.................................... 25/7

615. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината на интерниот оглас, на-
чинот на поднесување на пријавата 
за унапредување, начинот на спрове-
дување на административната селек-
ција и интервјуто, како и начинот на 
нивно бодирање и максималниот 
број на бодови од постапката на се-
лекција, во зависност од категоријата 
на работно место за кое е објавен ин-
терниот оглас....................................... 35/31

1012. Правилик за формата и содржината 
на прекршочниот платен налог.......... 53/16

1138. Правилник за начинот на спроведу-
вање на полугодишното интервју, 
формата и содржината на извештајот 
за полугодишно интервју, поблиски-
те критериуми за начинот на оцену-
вање на административниот службе-
ник, поблиските критериуми за начи-
нот на оценување на администрати-
вен службеник во институции со по-
малку од 20 административни служ-
беници, формата и содржината на об-
расците за оценување, формата и 
содржината на извештајот со ранг 
листа на годишни оценки  и содржи-
ната на извештаите и начинот на оце-
нување на административните служ-
беници во други околности................ 63/9

1280. Правилник за  начинот на издавање 
на изводи од матичната евиденција 
со електронски потпис....................... 66/19

2265. Правилник за формата и содржина-
та на трансфер-листа на можни пре-
земања на вработените во јавниот 
сектор, начинот на водењето, начи-
нот на пристап, како и начинот на 
обезбедување на одговорност за ве-
родостојноста и безбедноста на пода-
тоците................................................. 116/19

3555. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за содржината и формата 
на Годишната програма за обука за 
административно управување ............  194/18

  
УСТАВЕН СУД  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
425. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У.бр.129/2016 од 24 
јануари 2018 година............................ 25/9

426. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.37/2017 од 24
јануари 2018 година............................ 25/10

427. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.39/2017 од 24 
јануари 2018 година............................ 25/14

431. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.135/2016 од 24 
јануари 2018 година............................ 26/2

432. Издвоено мислење на Уставниот суд 
на Република Македонија................... 26/6

433. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.60/2017 од 31 
јануари 2018 година........................... 26/8

455. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.5/2017 од 31 ја-
нуари 2018 година............................... 27/25

456. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.12/2017 од 31 
јануари 2018 година............................ 27/28

457. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.36/2017 од 31 
јануари 2018 година............................ 27/29

458. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.167/2016 од 31 
јануари 2018 година......................... 27/34

488. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.66/2017 од 31 
јануари 2018 година............................ 28/10

489. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.81/2017 од 31 
јануари 2018 година............................ 28/12

490. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.107/2017 од 31 
јануари 2018 година............................ 28/14

502. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.49/2017 од 7 
февруари 2018 година......................... 30/3
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889. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.87/2017 од 21 
февруари 2018 година........................ 45/11

908. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.44/2017 од 7 
март 2018 година................................. 47/4

1211. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.76/2017 од 28
март 2018 година................................. 65/9

1212. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.94/2017 од 28 
март 2018 година................................ 65/11

1344. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.117/2017 од 4 
април 2018 година.............................. 70/6

1345. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.174/2016 од 4 
април 2018 година............................... 70/10

1402. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.146/2017 од 18 
април 2018 година............................... 77/2

1568. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 72/2017 од 2 
мај 2018 година................................... 85/28

1569. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.133/2017 од 18 
април 2018 година.............................. 85/32

1762. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.106/2017 од 8 
мај 2018 година.................................... 92/6

2159. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.126/2017 од 30
мај 2018 година .................................... 110/3

2273. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.74/2017 од 11 
јуни 2018 година................................. 117/2

2349. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.63/2017 од 20 
јуни 2018 година................................. 122/7

2350. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.105/2017 од 20 
јуни 2018 година................................. 122/9

2351. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.153/2017 од 20 
јуни 2018 година................................ 122/14

2372. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.95/2017 од 20 
јуни 2018 година................................. 123/7

2373. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.120/2017 од 20 
јуни 2018 година................................. 123/11

2374. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.128/2017 од 20 
јуни 2018 година.................................. 123/14

2455. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.102/2017 и 
У.бр.121/2017 од 27 јуни 2018 година 126/15

2507. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.124/2017 од 27 
јуни 2018 година .................................. 129/2

2508. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.131/2017 од 11 
јуни 2018 година .................................  129/7

2550. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.116/2017 од 27 
јуни 2018 година................................. 130/14

2566. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.15/2018 од 9 ју-
ли 2018 година................................... 132/3

2567. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.122/2017 од 9 
јули 2018 година................................. 132/4

2568. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.125/2017 од 9 
јули 2018 година................................. 132/10

2603. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.119/2017 од 9 
јули 2018 година ..................................  133/25

2604. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.127/2017 од 9 
јули 2018 година ..................................  133/29

2605. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.49/2018 од 27 
јуни 2018 година .................................  133/35

2606. Извоено мислење од Уставниот суд 
на Република Македонија................... 133/38

2629. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.130/2017 од 9 
јули 2018 година ..................................  134/16

2630. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.134/2017 од 9 
јули 2018 година ..................................  134/21

2631. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.136/2017 од 9 
јули 2018 година ..................................  134/25

3526. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.138/2017 од 3 
октомври 2018 година .........................  191/19

3527. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.156/2017 од 3 
октомври 2018 година .........................  191/19

3533. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.31/2017 од 3 
октомври 2018 година......................... 192/2

3534. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.123/2017 од 3 
октомври 2018 година........................... 192/7

3552. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.129/2017 од 3 
октомври 2018 година......................... 193/11

3618. Одлука и Решение на Уставниот суд 
на Република Македонија У.бр.42/2018
од 3 октомври 2018 година................... 200/8

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.................................................. 200/15

3620. Издвоено мислење од Уставниот суд 
на Република Македонија..................... 200/27
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3621. Издвоено мислење од Уставниот суд 
на Република Македонија..................... 200/30

3654. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.57/2017 од 24 
октомври 2018 година ......................... 202/9

4311. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.63/2018 од 5 
декември 2018 година........................ 231/4

4314. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.118/2017 од 12 
декември 2018 година......................... 232/2

4315. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.135/2017 од 5 
декември 2018 година........................ 232/8

4515. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.38/2018 од 12 
декември 2018 година......................... 239/27

4518. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.78/2018 од 12 
декември 2018 година ......................... 240/10

4626. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.24/2018 од 
25.12.2018............................................ 247/6

  
СУДСКИ СОВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
246. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија............................ 18/3
247. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија............................ 18/3
572. Решение од Судскиот совет на 

Република Македонија......................... 33/13
573. Решение од Судскиот совет на 

Република Македонија......................... 33/13
909. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија.......................... 47/6
985. Одлука за избор на судии поротници 

на Основен суд Гостивар.................... 52/2
986. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија............................ 52/3
987. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија............................. 52/3
988. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија............................. 52/3
1095. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија.................................. 59/9
1096. Оглас за избор на претседател на Ос-

новен суд Крушево.............................. 59/9
1289. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија............................ 67/8
1290. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија............................ 67/9
1449. Решение од Судски совет на Репуб-

лика Македонија................................ 79/2
1720. Оглас за избор на член на Судскиот 

совет на  Република Македонија, од 
редот на судиите припадници на заед-
ниците кои не се мнозинство во Ре-
публика Македонија............................ 87/23

1937. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија.................................. 103/9

1949. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Гевгелија................... 104/3

2177. Оглас за избор на претседател на Ос-
новен суд Крушево............................ 111/8

2485. Одлука за избор на судија поротник 
на Основен суд Крива Паланка ..........  128/2

2486. Одлука за избор на судија поротник 
на Основен суд Кичево .......................  128/3

2487. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................  128/3

2488. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................  128/3

2489. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија ......................................  128/3

2569. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Скопје 2 Скопје......... 132/15

2570. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Дебар......................... 132/15

2632. Решение за спроведување на избор 
на член на Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија од редот на судиите 
припадници на сите заедници кои не 
се мнозинство во Република Македо-
нија...................................................... 134/27

2671. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Скопје 1 Скопје.......... 137/42

2672. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Кaвадарци................. 137/43

2959. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Гевгелија................... 161/3

2960. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Гостивар.................... 161/3

2961. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија................................. 161/4

2962. Решение за престанок на мандат на 
член на Судски совет на Република
Македонија......................................... 161/4

2963. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија................................. 161/4

3298. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................  178/6

3299. Оглас за избор на членови на Суд-
скиот совет на  Република Македони-
ја од редот на судиите во Република 
Македонија ..........................................  178/6

3300. Оглас за избор на претседател на Ос-
новен суд Берово .................................  178/7

3528. Одлука за избор на судии поротници 
на Основен суд Неготино ...................  191/27

3529. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................  191/28

3634. Решение од Судскиот совет на Ре-
публика Македонија............................. 201/10

3812. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................  211/10

3894. Одлука за избор на претседател на 
Апелационен суд Скопје ....................  217/10
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3895. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Дебар .............................. 217/10

3896. Одлука за избор на судиja на Aпела-
циониот суд Скопје ............................. 217/11

3897. Одлука за избор на судија на Виш 
управен суд .......................................... 217/11

3988. Исправка............................................ 222/9
3898. Одлука за избор на судија на Упра-

вен суд .................................................. 217/11
3899. Одлука за избор на судија на Упра-

вен суд .................................................. 217/11
3986. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија............................ 222/8
3987. Решение за спроведување на избори 

на членови на Судскиот совет на Ре-
публика Македонија од редот на су-
диите................................................... 222/8

4457. Решение за престанок на мандат на 
член на Судскиот совет на Република 
Македонија.......................................... 236/17

4458. Решение за престанок на мандат на 
член на Судскиот совет на Република 
Македонија.......................................... 236/17

4459. Решение за престанок на мандат на 
член на Судскиот совет на Република 
Македонија.......................................... 236/17

4460. Решение за престанок на мандат на 
член на Судскиот совет на Република 
Македонија.......................................... 236/17

4461. Решение за престанок на мандат на 
член на Судскиот совет на Република 
Македонија.......................................... 236/17

4580. Решение за престанок на мандат на 
член на Судскиот совет на Република 
Македонија......................................... 245/19

  
ДРЖАВНА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
2805. Обрасци број 29 и 30 од Државна из-

борна комисија (македонски и албан-
ски јазик) .............................................. 147/5

2858. Одлука за изменување и дополнува-
ње на одлуките за формирање на Оп-
штинските изборни комисии .............. 154/7

2886. Одлука за формирање на избирачки 
одбори за спроведување на гласањето 
во дипломатско - конзуларните претс-
тавништва односно конзуларните 
канцеларии на Република Македонија 
во странство........................................ 157/16

2887. Решение за формирање на избирачки 
одбор за гласање во Државната избор-
на комисија на членовите на избирач-
ките одбори кои го спроведуваат гла-
сањето во дипломатско – конзуларни-
те претставништва на  Република Ма-
кедонија односно конзуларните кан-
целарии................................................ 157/30

2951. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуките за формирање на Оп-
штинските изборни комисии.............. 160/7

3042. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за формирање на из-
бирачки одбори за спроведување на 
гласањето во Дипломатско - конзу-
ларните преставништва односно кон-
зуларните канцеларии на Република 
Македонија во странство.................. 166/3

3050. Обрасци од Државна изборна коми-
сија....................................................... 167/16

3103. Обрасци од Државна изборна коми-
сија...................................................... 169/8

3110. Обрасци од Државна изборна коми-
сија ........................................................  170/5

3240. Обрасци од Државна изборна коми-
сија...................................................... 175/3

3261. Обрасци од Државна изборна коми-
сија..................................................... 176/140

3401. Извештај за конечните резултати од 
гласањето на Референдумот на држав-
но 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 
Македонија.......................................... 5/19

96. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Маке-
донија за месец декември 2017 го-
дина...................................................... 5/19

522. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Маке-
донија за месец јануари 2018 го-
дина...................................................... 31/56

892. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Маке-
донија за месец февруари 2018 го-
дина..................................................... 45/36

1221. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Маке-
донија за месец март 2018 година..... 65/23

1578. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Маке-
донија за месец април 2018 година..... 85/39

2034. Објава за движење на индексот на 
цените на мало во Република Маке-
донија за месец мај 2018 година....... 107/24

2482. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република македо-
нија 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 Маке-
донија за месец јули 2018 година .......  149/39
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3086. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Маке-
донија за месец август 2018 година.... 168/52

3440. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Маке-
донија за месец септември 2018 го-
дина.....................................................  188/67

3705. Објава на движењето на индексот на 
цените на мало во Република Маке-
донија за месец октомври 2018 го-
дина..................................................... 204/15

4155. Објава на движењето на индексот на 
цените на мало во Република Маке-
донија за месец ноември 2018 година 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 из-
давање 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 Акционер-
ско друштво од Регистарот на акцио-
нерски 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 Пра-
вилникот за потребната дополнител-
на документација за добивање сог-
ласност за стекнување на квалифику-
вано учество во брокерска куќа, берза 
на хартии од вредност или депозитар 
за хартии од вредност......................... 33/14

577. Правилник за измена на Правилни-
кот за критериумот за рангирање на 
субдепозитарна банка на инвестицис-
ки  фонд............................................... 33/15

769. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда... 40/16

2277. Одлука од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија.. 118/3

2278. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда.. 118/4

2279. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда... 118/5

2280. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда.. 118/6

2281. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда.. 118/7

2282. Решение за обновување на дозвола за 
работење на инвестиционен совет-
ник....................................................... 119/2

2283. Решение за обновување на дозвола за 
работење на инвестиционен совет-
ник....................................................... 119/2

2284. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер............................  119/2

2285. Решение за обновување на дозвола за 
работење на инвестиционен совет-
ник......................................................  119/2

2286. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер............................  119/3

2287. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер............................  119/3

2288. Решение за обновување на дозвола за 
работење на инвестиционен совет-
ник.......................................................  119/3

2289. Решение за обновување на дозвола за 
работење на инвестиционен совет-
ник.......................................................  119/3

2290. Решение за обновување на дозвола за 
работење на брокер............................  119/4

2335. Решение за обновување на дозвола за 
работење на инвестиционен советник 121/21

2336. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија... 121/21

2375. Решение за исправка на Решение 
број УП1 10-24 од 22.6.2018................ 123/20

2421. Решение за обновување на дозвола за 
работење на инвестиционен советник 124/10

2422. Решение за обновување на дозвола за 
работење на инвестиционен советник 124/11

2442. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 125/6

2509. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 129/11

2551. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија... 130/21
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2552. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија... 130/21

2553. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.. 130/22

2554. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија... 130/22

2652. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 135/25

2677. Решение за давање на дозвола за 
работење на брокер............................ 138/3

2678. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 138/3

2679. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.. 138/4

2680. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.. 138/4

2681. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 138/4

2682. Решение од Комсијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 138/5

2683. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 138/6

2715. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија .. 139/13

2716. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 139/13

2717. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 139/14

2809. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на инвестиционен советник ...... 148/2

2810. Решение за издавање дозвола за по-
нуда за преземање............................. 148/3

2811. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда.. 148/3

2861. Решение од Комисија за хартии од 
вредност ............................................... 155/3

3051. Тарифник за изменување на Тари-
фникот за утврдување на висината на 
надоместоците што ги наплатува Ко-
мисијата за хартии од вредност......... 167/67

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 допол-
нување на Правилникот за определу-
вање на задолжителната структура и 
начинот на пресметка на основната 
главнина на депозитар и на средства-
та што ја сочинуваат основната глав-
нина..................................................... 190/11

3565. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда... 196/2

3622. Решение за давање на дозвола за ра-
ботење на брокер................................... 200/32

3623. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 200/32

3624. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 200/33

3790. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 210/6

3791. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 210/7

3792. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија... 210/7

3835. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија... 212/12

3836. Решение за давање на дозвола за ра-
ботење на брокер............................... 212/12

3837. Решение за давање на дозвола за ра-
ботење на брокер................................ 212/12

3838. Решение за давање дозвола за рабо-
тење на инвестиционен советник....... 212/13

3907. Решение за давање одобрение за из-
давање на хартии од вредност по пат 
на јавна понуда................................... 218/9

3908. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за начинот и поста-
пката за вршење надзор на правни и 
физички лица...................................... 218/9

3909. Правилник за измена на Правилни-
кот за начинот и постапката за врше-
ње контрола на овластените учесници 
на пазарот на хартии од вредност....... 218/10

4581. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/19

4582. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/19

4583. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/20

4584. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/20

4585. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/20

4586. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/20

4587. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/21

4588. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/21

4589. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/21

4590. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/21

4591. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/22

4592. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/22

4593. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/22

4594. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/22

4595. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/23

4596. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/23
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4597. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/23

4598. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 245/23

4599. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда... 245/24

4600. Правилник за измена на Правилни-
кот за критериумот за рангирање на 
субдепозитарна банка на инвестицис-
ки  фонд............................................... 245/24

4627. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 247/8

4628. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 247/8

4629. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 247/8

4630. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 247/8

4631. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 247/9

4632. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 247/9

4633. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 247/9

4634. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 247/9

4635. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 247/9

4636. Решение од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 247/10

  
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР  

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2847. Одлука за изменување и дополнува-

ње  на Тарифата на услугите што ги 
врши Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје за учес-
ниците во работата на Депозитарот и 
корисниците на неговите услуги ....... 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 корпо-

ративно управување во банка............. 24/43
412. Одлука за изменување и дополнува-

ње  на Одлуката за издавање соглас-
ности.................................................... 24/53

413. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за издавање дозволи.. 24/82

434. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели........................... 26/9

435. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели............. 26/10

898. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели.......................... 46/3

899. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели............. 46/4

1081. Одлука за начинот на вршење супер-
визија и надзор...................................... 58/14

1082. Одлука за изменување на Одлуката 
за единствената тарифа на надоместо-
ците за услугите што ги врши Народ-
ната банка на Република Македонија. 58/18

1083. Одлука за пуштање во оптек на 
книжни пари во апоени од 10 и 50 де-
нари...................................................... 58/19

1084. Одлука за повлекување од оптек на 
книжните пари во апоени од 10 и 50 
денари.................................................. 58/19

1085. Одлука за пуштање во оптек на 
книжни пари во апоен од 100 де-
нари...................................................... 58/19

1086. Одлука за пуштање во оптек на кова-
ни пари во апоен од 2 денари............. 58/20

1213. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели......................... 65/13

1214. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели.............. 65/13

1444. Одлука за Методологијата за сигур-
ност на информативниот систем на 
банката................................................. 78/36

1445. Одлука за Методологијата за управу-
вање со ризикот од перење пари и 
финансирање тероризам..................... 78/55

1460. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели…...……………. 80/10

1461. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели…........... 80/10

1752. Упатство за изменување на Упат-
ството за спроведување на Одлуката 
за менувачки работи............................ 89/11

1950. Одлука за изменување на Одлуката 
за начинот и условите за евидентира-
ње и поднесување извештаи за склу-
чените кредитни работи..................... 105/2

1951. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели.......................... 105/2

1952. Одлука за пуштање во оптек  кована 
пара за колекционерски цели............. 105/3

2183. Упатство за изменување  и дополну-
вање на Упатството за начинот и ус-
ловите за поединечно известување за 
кредитите одобрени на нерезиденти.. 112/7

2184. Упатство за изменување  и дополну-
вање на Упатството за начинот и ус-
ловите за поединечно известување за 
кредитите земени од нерезиденти..... 112/7

2490. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели ..........................  128/4
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2491. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели ............. 128/4

2492. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели .......................... 128/5

2493. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели ............. 128/5

2494. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели .......................... 128/6

2495. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели ............. 128/6

2496. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели .......................... 128/7

2497. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели ............. 128/7

2498. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели .......................... 128/7

2499. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели ............. 128/8

2500. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели .......................... 128/8

2501. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели ............. 128/9

2745. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за сметковниот (кон-
тниот) план за банките....................... 142/8

2815. Одлука за методологијата за управу-
вање со кредитниот ризик .................. 149/7

2816. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за видовите и сод-
ржината на финансиските извештаи 
на банките и белешките кон тие из-
вештаи .................................................. 149/36

3111. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели.........................  170/55

3112. Одлука за пуштање во оптек кована 
пара за колекционерски цели............. 170/56

3376. Одлука за  дополнување на Одлуката 
за условите и висината на износот на 
ефективни домашни пари, чекови и 
монетарно злато кои можат да се вне-
суваат во или изнесуваат од Републи-
ка Македонија..................................... 184/4

3377. Одлука за изменување на Одлуката 
за менувачки работи........................... 184/4

3611. Одлука за изменување на Одлуката 
за задолжителната резерва ............... 198/47

3612. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за единствената тари-
фа на надоместоците за услугите што 
ги врши Народната банка на Репуб-
лика Македонија................................. 198/48

3969. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за методологијата за 
утврдување на адекватноста на капи-
талот................................................... 221/7

4548. Одлука за методологијата за управу-
вање со кредитниот ризик од страна 
на Македонската банка за поддршка 
на развојот.......................................... 241/70

4549. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за методологијата за 
управување со ризикот од перење па-
ри и финансирање тероризам.............. 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 го-
дина..................................................... 28/16

811. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за геодетски 
работи за посебни намени................... 41/14

812. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за премер на недвижности... 41/16

1374. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови........................... 73/12

2456. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  126/18

2862. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  155/3

2863. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  155/3

2864. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  155/3

2865. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................  155/4

3207. Статутарна одлука за изменување и 
дополнување на статутот на Агенци-
јата за катастар на недвижности........ 173/13

3686. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови........................... 204/4

3687. Решение за ставање во примена на 
базата  на податоци од дигиталните 
катастарски планови........................... 204/4

3950. Правилник за формата и начинот на 
водење на Графичкиот регистар за 
улици и куќни броеви........................ 220/15

4601. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за запишување на инфрас-
труктурните објекти........................... 245/25

2866. Исправка на Тарифникот за висина-
та на надоместокот за извршените ге-
одетски работи од страна на трговци-
те поединци овластени геодети и тр-
говските друштва за геодетски ра-
боти објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ во број 116 
од 4 август 2014 година..................... 155/4

3951. Исправка на Тарифникот за висина-
та на надоместокот за запишување на 
недвижности кои останале со незапи-
шани права и запишување на проме-
ни во катастарот на недвижности и 
катастарот на инфраструктурни об-
јекти како дел од катастарот на нед-
вижности............................................. 220/29
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АГЕНЦИЈА  
ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

4. Правилник за изменување на Пра-
вилникот 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 остварува-
ње на спортските резултати на кате-
горизирани 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 остварува-
ње на спортските резултати на кате-
горизирани 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 спор-
тисти – 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 заш-
тита од внесување на вирусот на Њу-
кастелска болест во Република Маке-
донија 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 Решение-
то за забрана на увоз и транзит на до-
машни и диви еквиди заради заштита 
од внесување на вирусот на западно 
нилска треска во Република Македо-
нија...................................................... 14/4

283. Листа на Фармаколошки супстанции 
одобрени за употреба во ветеринар-
ната медицина (*)................................ 20/7

361. Решение за изменување на Решение-
то за зголемено ниво на официјални 
контроли на храна за животни и хра-
на од неживотинско потекло при увоз 
во Република Македонија.................... 21/86

430. Список на ветеринарни веледроге-
рии и ветеринарни аптеки................... 25/18

521. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за сузбивање 
и искоренување на одредени болести 
кај водните животни (*)...................... 31/9

536. Годишна наредба за извршување на 
ветеринарните мерки и контроли за 
заштита на јавното здравство од кон-
таминенти или резидуи кои се прене-
суваат од животни или производи од 
животинско потекло во 2018 година... 32/47

537. Список на ветеринарно – медицин-
ски препарати за кои е дадено реше-
ние за одобрение за ставање во про-
мет...................................................... 32/81

581. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на издавање на 
сертификатот за безбедност, формата 
и содржината на образецот на бара-
њето за издавање   на  сертификатот,
образецот на сертификатот за безбед-
ност и висината на трошоците во по-
стапката за издавање на сертифика-
тот за безбедност.................................. 34/5

582. Правилник за изменување на Пра-
вилникот 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 ветери-
нарно-здравствениот сертификат или 
друг документ што ја придружува 
пратката(*)............................................ 34/6

735. Годишен план за мониторинг на ре-
зидуи и недозволени супстанции кај 
живи животни, производи и суровини 
од животинско потекло за 2018 го-
дина...................................................... 39/7

817. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Република Бугарија........................ 43/2

818. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
Њукастелска болест во Република 
Македонија по потекло од Швајца-
рија....................................................... 43/3

819. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Кралството Холандија......................... 43/3
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910. Решение за забрана на увоз на живи
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради заш-
тита од внесување на вирусот на ви-
соко патогена авијарна инфлуенца во 
Република Македонија по потекло од 
Република Бугарија............................. 47/7

981. Правилник за постапката за имену-
вање и разрешување на членовите на 
Комисијата за заштита и благосостој-
ба на животните, содржината на Де-
ловникот за работа на Комисијата и 
висината на надоместокот за работата 
на Комисијата..................................... 51/7

1013. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Кралството Холандија........................ 53/21

1014. Решение за изменување на Решение-
то за задолжително лабораториско 
испитување на радионуклиди во 
пратки со храна за исхрана на луѓе и 
пратки со храна за исхрана на живот-
ни кои потекнуваат или се испорача-
ни од Јапонија, а кои се наменети за 
увоз во Република Македонија (*)..... 53/21

1046. Решение за забрана на увоз на живи 
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради заш-
тита од внесување на вирусот на ви-
соко патогена авијарна инфлуенца во 
Република Македонија по потекло од 
Кралството Шведска........................... 54/14

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................................................. 57/4

1087. Решение за забрана на увоз на живи 
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради заш-
тита од внесување на вирусот на ви-
соко патогена авијарна инфлуенца во 
Република Македонија по потекло од 
Република Германија.......................... 58/20

1088. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за ветери-
нарно-здравствените услови за става-
ње во промет на семе за вештaчко 
осеменување, ембриони и јајце 
клетки, начинот на водење на еви-
денција, условите во поглед на када-
рот, просториите, опремата и инстру-
ментите, начинот и условите за одоб-
рување на тимовите за ембриотран-
сфер како и официјалните контроли 
на семе за вештачко осеменување, 
јајце клeтки и ембриони(*).................. 58/21

1139. Програма за контрола и превентива 
на одделни физички, хемиски и био-
лошки опасности во определени ви-
дови или категории храна за 2018 го-
дина...................................................... 63/26

1291. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Бугарија............................. 67/9

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.................................................. 67/9

1308. Правилник за посебните барања за без-
бедност на додатоците на исхрана(*).. 68/11

1404. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за мерки за 
сузбивање и искоренување на тран-
смисивни спонгиоформни енцефало-
патии(*)............................................... 77/4

1450. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Бугарија………...………… 79/2

1451. Решение за изменување на Решение-
то за преземање на безбедносни мер-
ки при увоз и транзит на домашни и 
диви свињи, семе, јајца и ембриони 
од свињи, свинско месо, производи и 
подготовки од свинско месо, други 
производи кои содржат свинско месо, 
како и нуспроизводи од свињи заради 
заштита од внесување на вирусот на 
африканска свинска чума во Репуб-
лика Македонија………………..……. 79/3

1462. Правилник за посебните барања за 
безбедност  и  барањата  за  составот 
и  начинот  на  означувањето  на збо-
гатената  храна,  односно  на  храната 
на  која  и  се  додадени  витамини  и 
минерали, дополнителни  задолжи-
телни  информации  поврзани  со 
особеностите  на  збогатената храна, 
како и количеството,  формата  и  ви-
дот  на  витамини  и  минерали  кои 
можат да  се  додаваат  на  храната (*) 80/11

1635. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за мерки за 
здравствена заштита на животните во 
однос на болеста на чвореста кожа(*). 86/78
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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 по-
текло (*) ............................................... 91/2

1903. Решение за изменување на Решение-
то за преземање на безбедносни мер-
ки при увоз и транзит на домашни и 
диви свињи, семе, јајца и ембриони 
од свињи, свинско месо, производи и 
подготовки од свинско месо, други 
производи кои содржат свинско месо, 
како и нуспроизводи од свињи заради 
заштита од внесување на вирусот на 
африканска свинска чума во Репуб-
лика Македонија................................... 101/7

2154. Правилник за начинот и постапката 
за спроведување на внатрешната кон-
трола во Агенцијата за храна и вете-
ринарство............................................ 109/13

2160. Правилник за начинот и постапката 
за спроведување на внатрешна реви-
зија на официјални контроли............. 110/5

2423. Решение за забрана на увоз и транзит 
на живи животни, производи и нус-
производи од животинско потекло за-
ради заштита од внесување на виру-
сот на чума кај мали преживари во 
Република Македонија по потекло од 
Република Бугарија............................. 124/11

2424. Решение за изменување на Решение-
то за преземање на безбедносни мер-
ки при увоз и транзит на домашни и 
диви свињи, семе, јајца и ембриони 
од свињи, свинско месо, производи и 
подготовки од свинско месо, други 
производи кои содржат свинско месо, 
како и нуспроизводи од свињи заради 
заштита од внесување на вирусот на 
африканска свинска чума во Репуб-
лика Македонија ................................. 124/11

2425. Правилник за условите за одобрува-
ње на ветеринарна амбуланта, вете-
ринарна клиника, ветеринарна болни-
ца  и ветеринарна служба на одгледу-
валиште............................................... 124/12

2502. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за забрана на увоз и 
транзит на живи животни, производи 
и нуспроизводи од животинско по-
текло заради заштита од внесување 
на вирусот на чума кај мали прежива-
ри во Република Македонија по по-
текло од Република Бугарија............. 128/9

2653. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Република Германија..................... 135/25

2654. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
Њукастелска болест во Република 
Македонија по потекло од Кралство-
то Шведска......................................... 135/26

2684. Решение за забрана на увоз на живи 
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради заш-
тита од внесување на вирусот на Њу-
кастелска болест во Република Маке-
донија по потекло од Кралството Бел-
гија...................................................... 138/6

2767. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
Њукастелска болест во Република 
Македонија по потекло од Република 
Франција............................................. 144/11

2768. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Кралството Холандија................... 144/11

2806. Решение за изменување на Решение-
то за зголемено ниво на официјални 
контроли на храна за животни и хра-
на од неживотинско потекло при увоз 
во Република Македонија ...................  147/17

2817. Решение за забрана на увоз на храна 
која содржи или се состои од листови 
бетел (piper betle) од Бангладеш (*).. 149/36

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 ....................  156/2

2935. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз и транзит на до-
машни и диви еквиди заради заштита 
од внесување на вирусот на западно 
нилска треска во Република Македо-
нија ........................................................  159/6

2936 Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Република Бугарија ........................  159/6
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2937. Решение за изменување на Решение-
то за преземање на безбедносни мер-
ки при увоз и транзит на домашни и 
диви свињи, семе, јајца и ембриони 
од свињи, свинско месо, производи и 
подготовки од свинско месо, други 
производи кои содржат свинско месо, 
како и нуспроизводи од свињи заради 
заштита од внесување на вирусот на 
африканска свинска чума во Репуб-
лика Македонија ................................. 159/7

2938. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
високо патогена авијарна инфлуенца 
во Република Македонија по потекло 
од Република Италија ......................... 159/7

3208. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за посебните 
барања кои се однесуваат на микроби-
олошките критериуми за храната(*).. 173/13

3237. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди 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 жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
Њукастелска болест во Република 
Македонија по потекло од Кралство-
то Белгија............................................ 174/27

3242. Правилник за начинот на издавање 
на одобрение, потребната документа-
ција и висината на трошоците во по-
стапката за издавање на одобрение за 
полнење и ставање во промет на при-
родна минерална вода, изворска вода 
и друга пакувана вода........................ 175/162

3243. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за општите барања за без-
бедност на храната во однос на мак-
сималните нивоа на одделни конта-
миненти (*)......................................... 175/164

3285. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз и транзит на до-
машни и диви еквиди заради заштита 
од внесување на вирусот на западно 
нилска треска во Република Македо-
нија...................................................... 177/13

3286. Решение за изменување на Решение-
то за преземање на безбедносни мер-
ки при увоз и транзит на домашни и 
диви свињи, семе, јајца и ембриони 
од свињи, свинско месо, производи и 
подготовки од свинско месо, други 
производи кои содржат свинско месо, 
како и нуспроизводи од свињи заради 
заштита од внесување на вирусот на 
африканска свинска чума во Репуб-
лика Македонија................................... 177/16

3356. Решение за забрана на увоз на живи 
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради заш-
тита од внесување на вирусот на ви-
соко патогена авијарна инфлуенца во 
Република Македонија по потекло од 
Република Бугарија............................ 181/17

3357. Наредба за изменување на Годишна 
наредба за извршување на ветеринар-
ните мерки и контроли за заштита на 
јавното здравство од контаминенти 
или резидуи кои се пренесуваат од 
животни или производи од животин-
ско потекло во 2018 година............... 181/17

3373. Правилник за барања за безбедност 
и квалитет на водата за пиење(*)........ 183/13

3378. Правилник за посебните барања за 
безбедност на природна минерална 
вода, изворска вода и друга пакувана 
вода (*)................................................ 184/4

3382. Правилник за условите кои треба да 
ги исполни националната референтна 
лабораторија....................................... 185/9

3460. Решение за забрана на увоз на живи 
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради заш-
тита од внесување на вирусот на Њу-
кастелска болест во Република Маке-
донија по потекло од Соединетите 
Американски Држави......................... 189/9

3471. Решение за изменување на Решение-
то за преземање на безбедносни мер-
ки при увоз и транзит на домашни и 
диви свињи, семе, јајца и ембриони 
од свињи, свинско месо, производи и 
подготовки од свинско месо, други 
производи кои содржат свинско месо, 
како и нуспроизводи од свињи заради 
заштита од внесување на вирусот на 
африканска свинска чума во Репуб-
лика Македонија................................. 190/12

3472. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на вршење на 
официјални контроли на салмонела и 
други одредени алиментарни инток-
сикации (*).......................................... 190/13
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3566. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз и транзит на 
живи животни, производи и нуспро-
изводи од животинско потекло зара-
ди заштита од внесување на вирусот 
на чума кај мали преживари во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Бугарија  ............................ 196/3

3567. Решение за изменување на Решение-
то за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Бугарија ............................. 196/3

3568. Листа на производи од животинско 
потекло кои не подлежат на инспек-
ција при увоз и транзит од страна на 
официјален ветеринар на граничен 
премин(*) ............................................. 196/3

3596. Решение за изменување на Решение-
то за преземање на безбедносни мер-
ки при увоз и транзит на домашни и 
диви свињи, семе, јајца и ембриони 
од свињи, свинско месо, производи и 
подготовки од свинско месо, други 
производи кои содржат свинско месо, 
како и нуспроизводи од свињи заради 
заштита од внесување на вирусот на 
африканска свинска чума во Репуб-
лика Македонија................................. 197/18

3597. Решение за забрана на увоз на живи 
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради заш-
тита од внесување на вирусот на Њу-
кастелска болест во Република Маке-
донија по потекло од Кралството 
Шведска.............................................. 197/18

3688. Правилник дополнување на Правил-
никот за мерки за здравствена зашти-
та на животните во однос на болеста 
на чвореста кожа (1)............................ 204/5

3813. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Бугарија ............................. 211/11

4124. Решение за изменување на Решение-
то за зголемено ниво на официјални 
контроли на храна за животни и хра-
на од неживотинско потекло при увоз 
во Република Македонија.................. 225/11

4169. Правилник за барањата за операто-
рите со храна за животни во која би-
ло фаза на производство, преработка 
и дистрибуција на храната за жи-
вотни, како и хигиенските барања за 
добрите пракси за исхрана на живот-
ните(*)................................................... 228/13

4426. Решение за дополнување на Решени-
ето за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од 
животинско потекло заради заштита 
од внесување на вирусот на високо 
патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија по потекло од 
Република Бугарија............................ 235/60

4427. Решение за престанок на важење на 
Решението за забрана на увоз на жи-
ви животни, производи и нуспроизво-
ди од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на 
њукастелска  болест  во  Република 
Македонија по потекло од Република 
Бугарија............................................... 235/60

4571. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
постапката за увоз и транзит, начинот 
и постапката на вршење на проверка 
и преглед при увоз и транзит на прат-
ка со нуспроизводи од животинско 
потекло, формата и содржината на 
ветеринарно – здравствениот серти-
фикат или други документи што ја 
придружуваат пратката со нуспроиз-
води од животинско потекло, како и 
листата на трети земји од кои е одоб-
рен увоз и транзит (*)......................... 244/2

АГЕНЦИЈА  
ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

Рег. бр. Бр./стр.
362. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот и 
местото на обележување на воздухоп-
лови регистрирани и евидентирани во 
Република Македонија со знаците  за 
државна припадност, регистарските 
ознаки и другите ознаки..................... 21/95

440. Правилник за правилата и постапки-
те на летањето на воздухопловите...... 26/23

1309. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот 
на вршење на специјализирани услу-
ги со воздухоплов и посебните усло-
ви во однос на воздухопловите, опре-
мата и другите посебни услови неоп-
ходни за безбедно и уредно работење 68/24

1387. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за посебните услови за про-
ектирање, градба и измена на возду-
хоплов, мотор, елиса и опрема на воз-
духоплов, техничка контрола на град-
бата и изработка на техничко-техно-
лошка документација, технички усло-
ви за пловидбеност, испитување за 
оцена на сообразност, начинот и по-
стапката за утврдување на пловидбе-
ност, како и формата, содржината, 
евиденцијата и начинот на издавање, 
продолжување, обновување и проме-
на на уверенијата за градба, за тип, 
пловидбеност, бучава и емисија на 
гасови................................................... 75/2
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1388. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на одржување и 
техничка контрола на одржувањето 
на воздухоплов, мотор, елиса, падоб-
ран и опрема на воздухоплов, изра-
ботка на техничко-технолошка доку-
ментација за одржувањето и посебни-
те услови во однос на потребниот 
персонал, опремата и другите посеб-
ни услови неопходни за безбедно и 
уредно работење, како и формата, 
содржината, евиденцијата и начинот 
на издавање, продолжување, обнову-
вање и промена на уверението за ис-
полнување на условите за одржување 
на воздухоплови .................................. 75/3

1753. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за стручно оспособување, 
проверки, дозволи и овластувања на 
персоналот на контрола на летање..... 89/12

2161. Правилник за изменување и допол-
нување на правилникот за посебните 
услови за градба и одржување на па-
добрани............................................... 110/7

2718. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стручно 
оспособување, проверки, дозволи и 
овластувања на персоналот за поста-
вување, одржување, контрола и мо-
ниторирање на техничките средства, 
уредите и опремата, за давање на ус-
луги на воздухопловна навигација... 139/14

3287. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за стручно оспособување, 
проверки, дозволи и овластувања на 
персоналот на контрола на летање..... 177/18

3402. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за стручно оспособување, 
проверки, дозволи и овластувања на 
пилоти на авиони................................ 186/12

3569. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за условите за безбедност 
на воздушниот сообраќај за користе-
ње на терен и за начинот и условите 
за одржување на леталиште ............... 196/4

3570. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата, 
содржината и начинот на водење на 
регистeр на аеродроми, регистер на 
леталишта и евиденција на терени .... 196/5

3614. Правилник за стручно оспособу-
вање, проверки, дозволи и овластува-
ња на воздухопловно-техничкиот 
персонал за одржување на воздухоп-
лови...................................................... 199/61

4307. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за стручно 
оспособување, проверки, дозволи и 
овластувања на пилоти на крила за 
слободно летање................................ 230/36

АГЕНЦИЈА  
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1089. Одлука за изменување на Одлуката 

за утврдување на релевантни пазари 
што се подлежни на претходна регу-
лација................................................... 58/25

1215. Одлука од Агенцијата за електрон-
ски комуникации................................ 65/14

1742. Правилник за радиофреквенции кои 
можат да се користат без  одобрение 
за користење на радиофреквенции..... 88/34

1743. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот  за начинот 
на пресметка на годишниот надомес-
ток за користење на радиофрек-
венции................................................. 88/64

1744. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за формата и 
содржината и потребната документа-
ција што се доставува со барањето за 
издавање и на одобрение за користе-
ње на радиофреквенции....................... 88/64

1745. План за изменување и дополнување 
на Планот за доделување и користе-
ње на радиофреквенции во Република
Македонија.......................................... 88/70

4316. Одлука од Агенција за електронски 
комуникации....................................... 232/12

4317. Одлука од Агенција за електронски 
комуникации....................................... 232/13

4318. Одлука од Агенција за електронски 
комуникации...................................... 232/14

  
АГЕНЦИЈА  
ЗА ПОШТИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

982. Одлука за определување на вредност 
на поенот за пресметување на годиш-
ниот надоместок за 2018 година......... 51/11

  
АГЕНЦИЈА  

ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО  
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

530. Правилник за измена на Правилни-
кот за сметковниот план, формата и 
содржината на основните финансис-
ки извештаи и дополнителните из-
вештаи за задолжителните и добро-
волните пензиски фондови.................. 32/45

531. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за 
давање на одобрениja на измените на 
документите поднесени при лиценци-
рање..................................................... 32/45
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532. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот и постапката за 
избор на член на Управен одбор и на 
Надзорен одбор на пензиско друш-
тво....................................................... 32/45

533. Правилник за измена на правилни-
кот за надоместоци за задолжителни-
те пензиски фондови........................... 32/46

534. Правилник за измена на Правилни-
кот за постапка за избор на домашни 
правни лица за вршење на услуги со 
хартии од вредност............................. 32/46

535. Правилник за измена на Правилни-
кот за формата и содржината на фи-
нансиските извештаи на пензиско 
друштво............................................ 32/47

1045. Одлука за висината на месечниот на-
домест што го наплатува Агенцијата 
за супервизија на капитално финан-
сирано пензиско осигурување од пен-
зиските друштва за 2018 година......... 54/14

3910. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за проценка на сред-
ствата на задолжителните и добро-
волните пензиски фондови................. 218/10

4637. Правилник за членство во задолжи-
телен пензиски фонд........................... 247/10

4638. Правилник за пренос на средства по 
престанок на членство во задолжите-
лен пензиски фонд.............................. 247/21

719. Исправка на Правилник за измена и 
дополнување на Правилникот за на-
чинот на известување на Агенцијата 
за супервизија на капитално финан-
сирано пензиско осигурување од 
страна на пензиско друштво објавен 
во „Службен весник на Република 
Македонија“ во бр. 176 од 4 декември 
2017 година......................................... 38/15

  

АГЕНЦИЈА  
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

140. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
та на извештаите кои друштвата за 
застапување во осигурување, осигу-
рително брокерските друштва и бан-
ките ги поднесуваат до Агенцијата за 
супервизија на осигурување и крајни 
рокови и начини на поднесување на 
истите................................................... 13/15

4319. Решение за издавање дозвола за 
вршење осигурително брокерски ра-
боти..................................................... 232/15

АГЕНЦИЈА  
ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1403. Тарифник за висината на надоместо-

ците за организирање, координирање 
и спроведување постапки на селекци-
ја 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 кон-
курс 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 ради-
одифузно друштво Радио Мерлин 
ДООЕЛ Дебар...................................... 24/88

580. Одлука за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на Трговско-
то радиодифузно друштво Телевизија 
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје..................... 34/2

641. Одлука за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на Трговско-
то радиодифузно друштво КАНАЛ 
ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес... 36/10

1090. Одлука за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на Трговско-
то радиодифузно друштво Телеканал 
А1 ДООЕЛ Струмица.......................... 58/25

1786. Одлука за одземање на дозволата за 
радио емитување на Трговското 
радиодифузно друштво РАДИО СЛО-
БОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
Скопје.................................................. 93/13

1938. Одлука за доделување дозвола за ра-
дио емитување на програмски сервис, 
музичко - говорно радио од општ 
формат, на локално ниво, на подрач-
јето на Општина Струга..................... 103/9

2573. Одлука за објавување на јавен кон-
курс за доделување дозвола за непро-
фитна радиодифузна установа за ра-
дио емитување на програмски сервис 
на локално ниво................................... 132/17

2964. Одлука за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на Трговско-
то Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИ-
ЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во сте-
чај (со претходен назив Трговско Ра-
диодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА ДООЕЛ Скопје)....................... 161/4
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3191. Правилник за изменa на Правилни-
кот за условите, начинот и постапката 
за издавање копија од снимка на обја-
вена информација во рамките на 
програмскиот сервис на радиодифузе-
рите на државно, регионално и локал-
но ниво во Република Македонија..... 172/20

3635. Одлука за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на Трговско-
то радиодифузно друштво РТВ ОР-
БИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со 
претходен назив Трговско радио ди-
фузно друштво РТВ ОРБИС Битола 
ДООЕЛ)................................................. 201/11

3839. Одлука за доделување дозвола за 
непрофитна радиодифузна установа 
за радио емитување на програмски 
сервис на локално ниво, на подрачје-
то на Општина Струмица................... 212/13

3868. Одлука за објавување на јавен кон-
курс за доделување дозвола за радио 
емитување на програмски сервис на 
државно ниво....................................... 216/4

  

АГЕНЦИЈА  
ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

  
Рег. бр.  Бр./стр.

814. Правилник за содржината на бара-
њето/известувањето и начинот за из-
вестување или одобрување на проме-
ните во одобрението за ставање на 
лек во промет или на веќе поднесе-
ната документација на лек што има
одобрение за ставање во промет(*).... 42/351

1538. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за податоци-
те што се содржат на надворешното 
и контактното пакување на лековите, 
како и случаите кога може да се ко-
ристи налепница................................ 84/34

1902. Правилник за условите по однос на 
просторот, опремата, кадарот и пот-
ребната документација за запишува-
ње во регистарот на специјализирани 
продавници за медицински средства. 101/5

  

АГЕНЦИЈА  
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
578. Одлука за висината на средствата за 

финансирање на активните програми 
и мерки за вработување..................... 33/15

СОВЕТ  
НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
38. Оглас од Советот на јавните обвини-

тели на Република Македонија............. 3/4
408. Одлука за  јавни обвинители во Ос-

новното јавно обвинителство за гоне-
ње на организиран криминал и коруп-
ција – Скопје........................................ 23/69

616. Оглас од Советот на Јавните обвини-
тели на Република Македонија............. 35/1

665. Исправка................................................ 37/103
1754. Одлука од Совет на јавните обвини-

тели на Република Македонија.......... 89/12
2337. Одлука од Советот на јавните обви-

нители на Република Македонија........ 121/21
2338. Одлука за избор на  виш Јавен обви-

нител на вишото Јавно  обвинителство
Штип; Основен јавен обвинител на
Основното јавно обвинителство
Скопје; Основен јавен обвинител на
Основното јавно обвинителство Кума-
ново; Основен јавен обвинител на Ос-
новното јавно обвинителство Охрид;
Основен јавен обвинител на Основно-
то јавно обвинителство Дебар; Осно-
вен јавен обвинител на Основното јав-
но обвинителство Кичево; Основен ја-
вен обвинител на Основното јавно об-
винителство Кочани; Основен јавен
обвинител на Основното јавно обви-
нителство Гостивар; Основен јавен
обвинител на Основното јавно обви-
нителство Ресен  и тројца јавни обви-
нители во Основното јавно обвини-
телство за гонење на организиран кри-
минал и корупција-Скопје................... 121/22

2339. Одлука од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија....... 121/22

2340. Одлука од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија....... 121/22

2341. Одлука од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија....... 121/23

3043. Оглас од Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија........... 166/7

3473. Одлука за избор на Заменик претсе-
дател на Советот на јавните обвините-
ли на Република Македонија............... 190/16

3625. Одлука од Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија......... 200/33

3814. Одлука  за избор на  виш јавен обви-
нител на вишото Јавно  обвинителство
Скопје, виш  јавен обвинител на ви-
шото  Јавно обвинителство Гостивар;
основен јавен обвинител на основното
Јавно обвинителство за гонење на ор-
ганизиран криминал и корупција –
Скопје; основен јавен обвинител на
основното Јавно обвинителство Би-
тола;   основен јавен обвинител на ос-
новното Јавно обвинителство Велес;
основен јавен обвинител на основното
Јавно обвинителство Кавадарци ........  211/11
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3869. Одлука од Совет на јавните обвини-
тели на Република Македонија............ 216/7

4462. Оглас од Совет на јавните обвините-
ли на Република Македонија.............. 236/18

4519. Одлука од Совет на јавните обвини-
тели на Република Македонија........... 240/15

4520. Одлука од Совет на јавните обвини-
тели на Република Македонија........... 240/15

  
АКАДЕМИЈА  

ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 
„ПАВЕЛ ШАТЕВ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

130. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за почетна обука................. 11/51

579. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за почетна 
обука.................................................... 34/2

3732. Статутарна одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на Акаде-
мијата за судии и јавни обвинители 
„Павел Шатев“.................................... 205/34

3952. Одлука од Академијата за судии и 
јавни обвинители „Павел Шатев“....... 220/29

  
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  

ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

39. Одлука за определување на највисо-
ки цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата.... 3/5

40. Решение за продолжување на важ-
носта на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен про-
изводител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на 
енергијa................................................ 3/7

41. Решение за продолжување на важ-
носта на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен про-
изводител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на 
енергија................................................. 3/7

141. Одлука за определување на највисо-
ки цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 13/16

142. Одлука за користење на повластена 
тарифа на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енер-
гија...................................................... 13/18

143. Одлука за користење на повластена 
тарифа на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енер-
гија....................................................... 13/18

144. Решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија........................... 13/19

145. Решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија.......................... 13/19

167. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија............ 15/7

409. Одлука за определување на највисо-
ки цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 23/70

538. Одлука за определување на највисо-
ки цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 32/118

617. Одлука за менување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност тргови-
ја на големо со сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со Еу-
родизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1)................................................... 35/33

720. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија......... 38/15

721. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност снаб-
дување со  електрична енергија.......... 38/17

722. Решение за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈПКД ОГРАЖДЕН 
Босилово за регулиран период 2018-
2020 година......................................... 38/19

770. Одлука за определување на највисо-
ки цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 40/17

771. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија............ 40/19

911. Одлука за одземање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на топлинска и електрична 
енергија во постројки за комбинира-
но производство на топлинска и
електрична енергија............................ 47/7

912. Одлука за менување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија......... 47/8

913. Одлука за менување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на топлинска енергија........... 47/11

914. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност снаб-
дување со електрична енергија.......... 47/14

915. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност тргови-
ја со природен гас.............................. 47/16

950. Одлука за определување на највисо-
ки цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 48/18
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1047. Одлука за продолжување на лиценца 
за вршење на енергетска дејност тр-
говија со електрична енергија............. 54/15

1048. Одлука за влегување во сила  на ли-
ценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична 
енергија................................................ 54/15

1049. Одлука за продолжување на времена 
лиценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична 
енергија................................................ 54/19

1097. Одлука за менување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија......... 59/9

1098. Одлука за влегување во сила на ли-
ценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична 
енергија................................................ 59/9

1099. Одлука за определување на највисо-
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утврдени согласно Методологијата..... 205/35

3734. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија......... 205/37

3735. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија......... 205/40

3736. Решение за утврдување на регула-
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торна тарифа за собирање и одведу-
вање на урбани отпадни води на ЈКП 
Пролетер Ресен за 2019 и 2020 година 
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енергија произведена од обновливи 
извори на енергија ...............................  240/19

4550. Одлука за одбивање на барање за из-
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рова  нафта, нафтени деривати, био-
горива и горива за транспорт - скла-
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трична енергија................................... 241/71

4602. Одлука за издавање на Лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
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различните заедници, култури и вери 130/23
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вотно дело во областа на науката, 
уметноста, стопанството и во другите 
дејности  од  јавен интерес на Репуб-
лика Македонија................................. 176/167
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цијалистичко – консултативна здрав-
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кување за специјалистичко – консул-
тативна здравствена заштита – амбу-
лантски .................................................  129/12
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за утврдување на референтни цени 
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нија ........................................................  129/12

2513. Правилник за изменување и допол-
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2801. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за содржината и начинот 
на остварувањето на правата и об-
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на лекови кои паѓаат на товар на 
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дот за здравствено осигурување на 
Македонија........................................ 160/30



Стр. 168           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2018 

2954. Правилник за изменување и допол-
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вање................................................... 203/35
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4170. Одлука за дополнување на Одлуката 
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„Скопје 1“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Скопје 1“........................................... 123/21

2378. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Скопје 2“ на надоместоци за изврше-
ни 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 „Бе-
рово” на надоместоци за извршени ус-
луги кон корисниците на ТИРЗ „Бе-
рово”................................................... 123/24

2381. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Кичево“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Кичево“.............................................. 123/25

2382. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Виница“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Виница“.............................................. 123/27

2383. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Гевгелија“ на надоместоци за из-
вршени 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“.............................................. 123/29

2385. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Прилеп“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Прилеп“............................................. 123/30

2386. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Струмица“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на 
ТИРЗ „Струмица“............................... 123/32

2387. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Ра-
довиш“ на надоместоци за извршени 
услуги кон корисниците на ТИРЗ „Ра-
довиш“................................................. 123/33

2388. Тарифник на основачот на ТИРЗ 
„Делчево“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ 
„Делчево“........................................... 123/34

  
ДРЖАВЕН ЗАВОД  

ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
3288. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за трговска 
марка................................................... 177/18

  
ДИРЕКЦИЈА 

ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
436. Правилник за поблиските критериу-

ми кои треба да ги исполнуваат прав-
ните 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 техничка-
та опрема............................................. 26/10

437. Правилник за начинот на полагање 
на стручниот испит на работниците 
кои ќе вршат сервисен преглед и кон-
тролно 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 определува-
ње на изборот на видовите и на коли-
чините на противпожарните апарати 
со кои треба да располагаат правните 
лица и граѓаните, како и за утврдува-
ње на критериумите што треба да ги
исполнуваат правните лица кои вршат 
сервисен преглед и контролно испи-
тување на противпожарните апарати, 
кои се однесуваат на техничката опре-
ма и просторот за работа.................... 26/19

4570. Правилник за изменување на пра-
вилникот за мерките за заштита од 
пожар и експлозии............................... 243/76

  
ДИРЕКЦИЈА 

ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
94. Одлука за определување на висината 

на трошоци за вршење обука на заин-
тересирани контролори и обработу-
вачи...................................................... 5/19

3358. Одлука за дополнување на Одлуката 
за определување на висината на тро-
шоци за вршење обука на заинтереси-
рани 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 класи-
фицирани информации, како и за на-
чинот на нејзиното издавање и одзе-
мање..................................................... 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
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2203. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 113/36

2204. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 113/36

2205. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 113/37

2206. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 113/37

2207. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 113/37

2208. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренција .................................. 113/38

2209. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 113/38

2210. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 113/38

2211. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 113/39

2212. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 113/39

2213. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 113/40

2214. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 113/40

3752. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/11

3753. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/11

3754. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата .................................... 209/11

3755. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/12

3756. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/12

3757. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренцијата .................................... 209/13

3758. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/13

3759. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/14

3760. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/14

3761. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/15

3762. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/15

3763. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/15

3764. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/16

3765. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/17

3766. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/17

3767. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/18

3768. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/19

3769. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ............................... 209/20

3770. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ................................  209/21

3771. Решение за Комисијата за заштита на 
конкуренцијата ....................................  209/21

3772. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ................................  209/21

3773. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренција ...................................  209/23

3871. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата............................... 216/9

3872. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 216/9

3873. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 216/10

3874. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 216/10

3875. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................. 216/10

3876. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 216/11

3877. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 216/11

3878. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................. 216/12

3879. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................. 216/12

3880. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 216/12

3881. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 216/20

3882. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 216/20

3883. Решение од Комисијатаа за заштита 
на конкуренцијата................................. 216/21

3884. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................. 216/22

3885. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 216/23

4011. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ................................  223/6

4012. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ................................  223/7

4013. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ................................  223/14

4014. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ................................  223/14

4015. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата ................................  223/15

4066. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................. 224/48

4067. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................. 224/48

4068. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................. 224/49

4069. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................. 224/49

4070. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................. 224/50

4071. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/50
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4072. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/51

4073. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/51

4074. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/51

4075. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/52

4076. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/52

4077. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/53

4078. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/53

4079. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/53

4080. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/54

4081. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/54

4082. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/55

4083. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/55

4084. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/56

4085. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/56

4086. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/57

4087. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/57

4088. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/57

4089. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/58

4090. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/58

4091. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/59

4092. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/59

4093. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/59

4094. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/60

4095. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/60

4096. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/61

4097. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/61

4098. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/62

4099. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/62

4100. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/63

4101. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/65

4102. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/66

4103. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 224/67

4125. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/18

4126. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/18

4127. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/18

4128. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/19

4129. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/19

4130. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/19

4131. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/20

4132. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/20

4133. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/20

4134. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/21

4135. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/21

4136. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/21

4137. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/22

4138. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/22

4139. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 225/22

4153. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 226/18

4154. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 226/19

4320. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/16

4321. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/16

4322. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/17

4323. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/17

4324. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/18

4325. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/19

4326. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/19

4327. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/19

4328. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/20

4329. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/20

4330. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/21
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на конкуренцијата................................ 232/30

4348. Решение од Комисијата за заштита 
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4352. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/32

4353. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/33

4354. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/33

4355. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/34

4356. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/34

4357. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/35

4358. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/35

4359. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/36

4360. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/36

4361. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/37

4362. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/37

4363. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/38

4364. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/39

4365. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 232/39

4373. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/50

4374. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/51

4375. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/54

4376. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/54

4377. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/55

4378. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/56

4379. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/57

4380. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/61

4381. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/62

4382. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/62

4383. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/62

4384. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/63

4385. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/63

4386. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/64

4387. Решение од Комисијата за заштита 
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4388. Решение од Комисијата за заштита 
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4389. Решение од Комисијата за заштита 
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4390. Решение од Комисијата за заштита 
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4391. Решение од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата................................ 233/67

  

KOМИСИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД 
АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ  

   
Рег. бр.  Бр./стр.
3531. Тарифа на премии за осигурување на 

сопствениците на моторни возила од 
одговорност за штети предизвикани 
на трети лица ........................................  191/30
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ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА“ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
3852. Одлука за утврдување на цената на 

годишната претплата на службеното 
гласило „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ за 2019 година........... 214/3

3853. Одлука за утврдување на цената на 
годишната претплата на Регистарот 
на прописи на Република Македонија 
за 2019 година..................................... 214/4

  
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
989. Статутарна одлука за изменување и 

дополнување на Статутот на Јавното 
радиодифузно претпријатие Македон-
ска Радио Телевизија бр. 01-765/1 од
30.1.2015 година.................................. 52/3

4640. Статут на Јавно радиодифузно прет-
пријатие Македонска радиотелевизија 
(Пречистен текст)............................... 247/25

  
МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД 

СКОПЈЕ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
3439. Правилник за работа на Македонско 

кредитно биро АД Скопје.................... 188/64
  

ЗДРУЖЕНИЕ  
ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ  
МУЗИЧКИ ПРАВА - ЗАМП 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
1100. Одлука од Здружение за заштита на 

авторски музички права - ЗАМП........ 59/14
1101. Општа пресметка за распределба на 

прибраните авторски надоместоци по 
основ на право на јавно соопштување 
на музички несценски дела за 2017
година................................................... 59/14

  
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

154. Договор за вршење на определени
работи од страна на Општина Радо-
виш за Општина Конче..................... 14/6

1294. Договор за меѓуопштинска сора-
ботка................................................... 67/11

1539. Договор за меѓуопштинска соработ-
ка помеѓу Општина Битола и Општи-
на Новаци............................................ 84/35

2444. Договор за воспоставување меѓуоп-
штинска соработка............................. 125/7

3938. Договор за меѓуопштинска соработ-
ка помеѓу Општина Чучер Сандево и
Општина Сопиште............................. 218/27

4611. Договор за меѓуопштинска сора-
ботка................................................... 245/79

  
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕГРИЈА И УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ 

СИСТЕМ-ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
МЕПСО СКОПЈЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
3740. Статутарна одлука за изменување и 

дополнување на Статутот на Опера-
торот на електропреносниот систем 
на Македонија, Акционерско друш-
тво за пренос на електрична енергија 
и управување со електроенергетски-
от систем, во државна сопственост,
Скопје.................................................. 206/2

3741. Пречистен текст на Статут на Опе-
раторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна  соп-
ственост, Скопје................................. 206/3

3742. Правила за доделување на прекугра-
нични преносни капацитети за 2019 
година................................................. 206/10

4481. Одлука за одобрување на Годишната 
сметка на операторот на електропре-
носниот систем на Македонија, Ак-
ционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем, во 
државна сопственост Скопје за 2017 
година................................................ 239/17

4482. Одлука за одобрување на Годишни-
от финансискиот извештај за работе-
њето на операторот на електропре-
носниот систем на Македонија, Ак-
ционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем, во 
државна сопственост Скопје за 2017 
година................................................. 239/17

4483. Одлука за одобрување на Годишни-
от извештај за работењето на опера-
торот на електропреносниот систем 
на Македонија, Акционерско друш-
тво за пренос на електрична енергија 
и управување со електроенергетски-
от систем, во државна сопственост 
Скопје за 2017 година......................... 239/17
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4484. Одлука за одобрување на Консоли-
дираната годишна сметка на операто-
рот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво 
за пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост 
Скопје за 2017 година........................ 239/17

4485. Одлука за одобрување на Консоли-
дираниот годишен финансиски из-
вештај за работењето на операторот 
на електропреносниот систем на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за 
пренос на електрична енергија и уп-
равување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост 
Скопје за 2017 година........................ 239/18

4486. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/18

4487. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/18

4488. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година....... 239/19

4489. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/19

4490. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/19

4491. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/20

4492. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/20

4493. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/20

4494. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/20

4495. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/21

4496. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/21

4497. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/21

4498. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Управниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/22

4499. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје за 2017 година......... 239/22
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4500. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/22

4501. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/23

4502. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/23

4503. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/23

4504. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/23

4505. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/24

4506. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/24

4507. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/24

4508. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/25

4509. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје  за 2017 година........ 239/25

4510. Одлука за одобрување на работење-
то на член на Надзорниот одбор на 
операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје за 2017 година......... 239/25
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