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став (1) точка 4) од Законот за данокот на добивка („Службен весник на
Република Македонија“ број 112/14,
129/15, 23/16, 190/16 и 248/18)............
158/5
4305. Автентично толкување на членoт
161 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на
Република Македонија“ број 43/12,
145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,
192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19, 153/19 и
180/19)................................................
275/119

РЕЗОЛУЦИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
1215. Резолуција за промени и подобрување на положбата на Ромите во Република Северна Македонија.................
96/82
2759. Резолуција за долгорочниот план за
развој на одбранбените способности
2019-2028 .............................................
178/2

2.

3.

4.
5.

6.

7.

ДЕКЛАРАЦИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
4183. Декларација за правото на политичко учество на граѓаните со попреченост......................................................
267/2
8.

ДЕЛОВНИК
Рег. бр.
Бр./стр.
2389. Деловник за изменување и дополнувања на Деловникот на Собранието
на Република Македонија..................
152/6

ОГЛАС
Рег. бр.
Бр./стр.
3965. Оглас за избор на член на Судскиот
совет на Република Северна Македонија што го избира Собранието на Република Северна Македонија ............
255/3
4027. Оглас за избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија што го избира Собранието на Република Северна Македонија................................
260/2

МЕЃУНАРОДНИ
ДОГОВОРИ
Рег. бр.
1.

9.

10.

11.
Бр./стр.

Закон за Ратификација на Конечната
спогодба за решавање на разликите
опишани во резолуциите 817 (1993) и
845 (1993) на Советот за безбедност
на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу
страните..............................................

12.

7/2

Закон за Ратификација на Договорот
меѓу Република Македонија и Црна
Гора за уредување на меѓусебните
имотно-правни односи.......................
Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за соработка во областа на образование, наука, култура, мас-медиуми, млади и
спорт...................................................
Закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за кинематографска копродукција (ревидирана)
Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово
за реципрочно признавање на возачки
дозволи...............................................
Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Големото Војводство Луксембург за размена и заемна
заштита на класифицирани информации.......................................................
Закон за ратификација на спогодбата
меѓу Владата на Република Северна
Македонија и Советот на министри
на Република Албанија за основање
на културно - информативни центри
во Република Северна Македонија и
културно - информативни центри во
Република Албанија...........................
Закон за ратификација на протоколот
кој се однесува на дефиниција на поимот „производи со потекло“ и методите на административна соработка
кон договорот за изменување и пристапување кон Централноевропскиот
договор за слободна трговија согласно Одлуката на Мешовитиот комитет
на Централноевропскиот договор за
слободна трговија бр. 3/2015.............
Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Република Северна Македонија
и Република Грција за отворање нов
граничен премин меѓу двете земји кој
ќе ги поврзува Мајден во Република
Северна Македонија и Промахoи во
Република Грција...............................
Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Република Северна Македонија
и Република Грција за отворање на
еден граничен премин во регионот на
Преспанското Езеро...........................
Закон за ратификација на Амандманот од Доха на Протоколот од Кјото
кон Рамковната Конвенција на Обединетите Нации за климатски промени....................................................
Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република
Србија за воспоставување заеднички
контроли на граничниот премин за
меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија) – Прешево (Република Србија)...

98/2

102/2
102/24

102/49

104/2

124/2

124/19

152/2

152/13

152/23

161/2

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2019

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Република Северна Македонија
и Европската Унија за учество на Република Северна Македонија во „Европскиот корпус на солидарност“.....
Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Црна Гора
за размена и заемна заштита на класифицирани информации.......................
Закон за ратификација на Конвенцијата за заемна административна помош за даночни прашања, изменета
со протоколот од 2010 година...........
Закон за ратификација на Конвенцијата за намалување на бездржавјанство.....................................................
Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Северна
Македонија и Кабинетот на министри
на Украина за условите за заемни патувања на државјаните..........................
Закон за ратификација на Договорот
меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на
ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на
возила и Имплементацискиот договор
на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во
Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила..........................
Закон за Ратификација на Спогодбата
помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за взаемно признавање на
одобренија за овластен економски
оператор – безбедност и сигурност
(OEOC).................................................
Закон за ратификација на Анексот за
изменување на Анекс I на Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република
Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна
Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на
Обединетите нации за привремената
администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област.........................................
Закон за ратификација на Спогодбата
помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија за меѓународен превоз во патниот сообраќај.....................................
Закон за Ратификација на Договорот
помеѓу Република Северна Македонија и Република Казахстан за трансфер на осудени лица............................

23.

180/2

24.

180/20

25.

191/2
208/2

235/2

26.
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Закон за ратификација на Договорот
помеѓу Република Северна Македонија и Република Казахстан за екстрадиција...................................................
259/122
Закон за ратификација на Договорот
помеѓу Република Северна Македонија и Република Казахстан за меѓусебна правна помош во кривичната
материја..............................................
259/159
Закон за ратификација на Спогодбата
помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Франција која се однесува на средните училишта со франкофонски двојазични паралелки...............................
275/2
Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република
Србија за отворање на заеднички граничен премин Лојане-Миратовец......
275/15

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УКАЗИ

235/19

259/2

259/25

259/65

259/90

Рег. бр.
Бр./стр.
320. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Сојузна
Република Германија.........................
23/2
321. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Канада..
23/2
322. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Руската
Федерација.........................................
23/3
357. Указ бр.42 од Претседателот на Република Македонија..........................
26/2
371. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина...................................................
27/10
372. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во
Кралството Шведска.........................
27/11
373. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Обединети Арапски Емирати.......................
27/11
374. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Кралството Шпанија..................................
27/11
375. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Република Словенија...................................
27/11
376. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Унгарија......................................................
27/12
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377. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Босна и
Херцеговина.......................................
378. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Република Австрија.....................................
379. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија и шеф на
Постојаната мисија на Република
Македонија при Меѓународните организации............................................
596. Указ бр. 43 од Претседателот на Република Македонија...........................
597. Указ бр. 44 од Претседателот на Република Македонија...........................
598. Указ бр. 45 од Претседателот на Република Македонија...........................
599. Указ бр. 46 од Претседателот на Република Македонија...........................
600. Указ бр. 47 од Претседателот на Република Македонија..........................
668. Указ бр. 48 од Претседателот на Република Македонија ...........................
669. Указ бр. 49 од Претседателот на Република Македонија..........................
670. Указ бр. 50 од Претседателот на Република Македонија ...........................
671. Указ бр. 51 од Претседателот на Република Македонија ...........................
672. Указ бр. 52 од Претседателот на Република Македонија ...........................
673. Указ бр. 53 од Претседателот на Република Македонија ...........................
674. Указ бр. 54 од Претседателот на Република Македонија..........................
732. Указ бр. 55 од Претседателот на Република Македонија ...........................
733. Указ бр. 57 од Претседателот на Република Македонија ...........................
734. Указ бр. 58 од Претседателот на Република Македонија ...........................
735. Указ бр. 59 од Претседателот на Република Македонија ...........................
736. Указ бр. 60 од Претседателот на Република Македонија ...........................
737. Указ бр. 61 од Претседателот на Република Македонија ...........................
738. Указ бр. 62 од Претседателот на Република Македонија ...........................

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
27/12

27/12

27/12
35/4
35/4
35/5
35/5
35/5
41/2
41/2
41/3
41/3
41/3
41/3
41/3
46/2
46/2
46/2
46/2
46/3
46/3
46/3

ОДЛУКИ
Рег. бр.
Бр./стр.
222. Одлука за помилување на осудени
лица ......................................................
17/2
601. Одлука од Претседателот на Република Македонија.................................
35/5
675. Одлука од Претседателот на Република Македонија .................................
41/4

УКАЗИ
Рег. бр.
Бр./стр.
1502. Указ бр. 1 од Претседателот на Ре112/1
публика Северна Македонија .............
1606. Исправка...........................................
117/2
1512. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Северна Македонија во
114/2
Сојузна Република Германија...........
2173. Указ бр. 2 од Претседателот на Ре147/4
публика Северна Македонија...........
2174. Указ бр. 3 од Претседателот на Ре147/4
публика Северна Македонија...........
2175. Указ бр. 4 од Претседателот на Ре147/4
публика Северна Македонија...........
2176. Указ бр. 5 од Претседателот на Ре147/4
публика Северна Македонија...........
2177. Указ бр. 6 од Претседателот на Ре147/5
публика Северна Македонија...........
2178. Указ бр. 7 од Претседателот на Ре147/5
публика Северна Македонија...........
2179. Указ бр. 8 од Претседателот на Ре147/5
публика Северна Македонија...........
2180. Указ бр. 9 од Претседателот на Ре147/5
публика Северна Македонија...........
2623. Указ бр. 1 од Претседателот на Ре169/2
публика Северна Македонија .............
2624. Указ бр. 2 од Претседателот на Ре169/2
публика Северна Македонија .............
2665. Указ бр. 10 од Претседателот на Ре172/2
публика Северна Македонија .............
2666. Указ бр. 11 од Претседателот на Ре172/2
публика Северна Македонија .............
2730. Указ бр. 3 од Претседателот на Ре177/2
публика Северна Македонија...........
3278. Указ бр. 12 од Претседателот на Ре209/2
публика Северна Македонија .............
3279. Указ бр. 13 од Претседателот на Ре209/2
публика Северна Македонија .............
3346. Указ бр. 14 од Претседателот на Ре216/2
публика Северна Македонија .............
3347. Указ бр. 15 од Претседателот на Ре216/2
публика Северна Македонија .............
3348. Указ бр. 16 од Претседателот на Република Северна Македонија .............
216/2
3349. Указ бр. 17 од Претседателот на Ре216/3
публика Северна Македонија .............
3626. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Северна Македонија за
233/2
Кнежевството Лихтенштајн..............
3627. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Северна Македонија за
233/2
Република Финска..............................
3867. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Северна Македонија за
248/2
Република Молдавија.........................
4004. Указ за поставување на должноста
Специјален пратеник на Претседателот на Република Северна Македонија при Постојаниот совет на Меѓународната Организација на Франко258/2
фонијата.............................................
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4260. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Северна Македонија за
Република Исланд..............................
4261. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Северна Македонија за
Кнежевството Андора.......................
4262. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Северна Македонија за Република Португалија.........
4263. Указ за поставување на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Северна Македонија за Ирска......................................

274/2

274/2

274/2

274/3

УРЕДБИ
Рег. бр.
Бр./стр.
1965. Уредба за униформите на Армијата
на Република Северна Македонија....
137/2
1966. Уредба за ознаките за униформите
на Армијата на Република Северна
Македонија.........................................
137/9

ОДЛУКИ
Рег. бр.
Бр./стр.
1193. Одлука за разрешување генерален
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3199. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето
на одредени стоки во комбинираната
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3458. Уредба за дополнување на Уредбата
за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019
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3540. Уредба за работењето на операторот
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учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во
земјоделството и руралниот развој.....
3671. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните
износи и начинот на директните плаќања за 2019 година...........................
3794. Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за
поблиските критериуми за директни
плаќања, корисниците на средствата,
максималните износи и начинот на
директните плаќања за 2019 година...
3815. Уредба за Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на
јавни детски градинки по општини
за 2020 година ......................................
3816. Уредба за начинот на доделување на
договори за набавки на Владата на
Република Северна Македонија со
влади на странски држави...................
3909. Уредба за Методологијата за утврдување на критериуми за распределба
на блок дотации за јавните установи
за социјална заштита - домови за стари лица за 2020 година......................
3927. Уредба за изменување на Уредбата
за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019
година.................................................
3966. Уредба за изменување на Уредбата
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4184. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување............................
4204. Уредба за изменување на Уредбата
за поблиските критериуми и начинот
на спроведување на ослободувањето
од плаќање на увозни давачки, како и
вредноста, количината и видот или
намената на стоката која може да се
ослободи од плаќање на увозни давачки...................................................
4205. Уредба за изменување на Уредбата
за униформата и ознаките на униформата на полицијата......................
4312. Уредба за изменување на Уредбата
за класификација на површинските
води (*).................................................
4327. Уредба за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните
амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста
на материјалните и нематеријалните
средства.............................................
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2182. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат
на непосредна спогодба на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОВА
ЕНЕРГИ, SUPER NOVA ENERGY
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2183. Одлука за давање на согласност на
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кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....
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кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....
2186. Одлука за давање на согласност на
Спогодбaтa за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект
кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица....
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кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица....
2188. Одлука за давање на согласност на
Спогодбaтa за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект
кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица....
2189. Одлука за давање на согласност на
Спогодбaтa за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект
кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица....
2190. Одлука за давање на согласност на
Спогодбaтa за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект
кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица....
2191. Одлука за давање на согласност на
Спогодбaтa за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект
кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица....
2192. Одлука за давање на согласност на
Спогодбaтa за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект
кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....
2193. Одлука за давање на согласност на
Спогодбaтa за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект
кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица....

147/6

147/6

147/7

147/7

147/7

147/7

147/8

147/8

147/8

147/8

147/9

147/9

2194. Одлука за давање на согласност на
Спогодбaтa за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект
кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....
2195. Одлука за давање на согласност на
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кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица....
2196. Одлука за давање на согласност на
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кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....
2197. Одлука за давање на согласност на
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кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....
2198. Oдлука за одобрување на Годишниот финансиски извештај со завршната сметка, Ревизорскиот извештај и
Годишниот извештај за работа за
2018 година на Акционерското
друштво во државна сопственост за
вршење на дејноста давање услуги во
воздухопловната навигација М-НАВ
АД Скопје...........................................
2199. Одлука за одобрување на ревидираната Годишна сметка, финансиските
извештаи и Годишниот извештај за
работењето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен
простор во државна сопственост –
Скопје, за период 1.1.2018 година до
31.12.2018 година..............................
2200. Одлука за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка
и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Акционерското
друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост–Скопје
со
Акционерското
друштво Градски трговски центарСкопје за период од 1.1.2018 година
до 31.12.2018 година.........................
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друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост
- Скопје за 2018 година.....................
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одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги КАНАБИНОИД ДОО Куманово............................
2209. Одлука за давање согласност за
спроведување на постапка за избор
на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад........
2210. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на
Република Северна Македонија........
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дејност на Јавната здравствена установа „Здравствен дом на Скопје“ Скопје.................................................
2212. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со
намена А4 - времено сместување, КО
Мирковци, Општина Чучер Сандево.
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Северна Македонија..........................
2263. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Женската
поворка Иванденка од Ресен” за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително
значење..............................................
2264. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Женска
обредна поворка Водичарки од с.Беранци-Битолско“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење...........................
2265. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Песни со
извикување во македонскиот музички фолклор“ за културно наследство
од особено значење, поткатегорија
големо значење..................................
2266. Одлука за изменување на Одлуката
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2267. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Лазарките од Струшко Поле” за културно
наследство од особено значење, поткатегорија големо значење................
2268. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Џоломарите од с.Бегниште, Кавадаречко“ за
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културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително
значење................................................
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2270. Одлука за прогласување на нематеријално културно добро „Лазарките
од Дримкол” за културно наследство
од особено значење, поткатегорија
големо значење..................................
2271. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – керамичка глина на
локалитетот „Бодевица“ Кучов рид,
Општина Пехчево..............................
2272. Одлука за давање согласност на Статутот на Советот за унапредување и
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Северна Македонија..........................
2273. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во
државна сопственост во 2018 година.
2274. Одлука за одобрување на Годишната
сметка за 2018 година на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во
државна сопственост..........................
2275. Одлука за одобрување на Финансискиот извештај за 2018 година на Акционерското друштво „Медиумска
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државна сопственост.........................
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трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена А4-времено сместување-викенд куќа КО Лазаровци, Општина
Кичево................................................
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2410. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс, со намена Г-производство,
дистрибуција и сервиси КО Богданци Општина Богданци.................
2411. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со
основна класа на намена В1-образование и наука - ПОУ с.Калаузлија
КО Калаузлија, Општина Радовиш...
2412. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Острилска со реф.
бр.253, КО Острилци, Општина Крушево...................................................
2413. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Фалише, Општина Тетово.................................................
2414. 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 комплекс со основна класа на намена Г2лесна и незагадувачка индустрија КО
Башино Село, Општина Велес...........
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2415. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и
чакал на локалитетот „Коњски Дол“
К.О. Горно и Долно Оризари, Општина Шуто Оризари........................
2416. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Горица”,
с.Белчишта, Општина Дебарца..........
2417. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и јагленороден двооксид на
локалитетот „с.Рибарци”, Општина
Новаци...............................................
2418. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцит
на локалитетот Кодра Лаго, Општина
Кичево...............................................
2419. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – дијабаз
на локалитетот „Кошарска Река“,
Општина Демир Капија....................
2420. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – варовник
на локалитетот “Пагаруша”, Општина Студеничани.................................
2421. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална – подземна вода на локалитетот
„Герекарица” с.Варвара, Општина
Сопиште............................................
2422. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на
локалитетот „Теово“ с.Теово, Општина Чашка....................................
2423. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
2424. Oдлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со
класа на намена Г4-стовариштa КO
Демир Хисар, Oпштина Демир Хисар......................................................
2425. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена Г4-стоваришта КО Глуво
Бразда, Општина Чучер Сандево.....
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2426. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти
со намена А4-времено сместување
КО Мислешево, Општина Струга...
2427. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги АГРОЦЕНТАР ДОО Кочани...............................
2428. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Фалише, Општина Тетово........................................................
2429. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална и термална вода на локалитетот „Рудо Поле”, с.Стрновец, Општина Старо Нагоричане.................
2430. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги Каннафиелд
ДООЕЛ Скопје...................................
2431. Одлука за зголемување на основната
главнина на Акционерското друштво
Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, со влогови преку издавање на нови акции од втора емисија
по пат на приватна понуда................
2432. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на 10(20)kv воздушен вод за приклучок на столбна ТС 10(20)/0.4 kv и
столбна ТС 10(20)/0.4 kv, 250kva Лоис Гемстон каменолом KO Kленоец, Општина Kичево......................
2441. Одлука за доделување стипендии на
странски државјани од интерес за Република Северна Македонија .............
2442. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1MW КО Тработивиште,
Општина Делчево ................................
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2443. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено
место за изградба на спортско - рекреативен центар Треска КО Глумово
и КО Шишево, Општина Сарај ..........
2458. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Северна
Македонија на Општина Крушево....
2459. Одлука за отповикување на управител на Трговско друштво НАФТОВОД ДООЕЛ Скопје..........................
2460. Одлука за избор на управител на Трговско друштво НАФТОВОД ДООЕЛ Скопје...........................................
2491. 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 комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Илинден вон
градежен, Општина Илинден.............
2492. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда, Општина
Чучер Сандево...................................
2493. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со
класа на намена Г4-стовариштa со
придружни содржини КO Ропаљце и
КО Виштица-вон г.р., Oпштина Липково...................................................
2494. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
урбанистички план вон населено
место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Илинден вон градежен, Општина Илинден..................................
2495. Одлука за давање согласност на Ревидираната годишна сметка и Извештајот за работењето на Јавното
претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални
патишта - Ц.О. Скопје за периодот
1.1 - 31.12.2018 година......................
2496. Одлука за давање согласност на Одлуката за распределба на средствата
остварени од работењето на Јавното
претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални
патишта - Ц.О. Скопје за 2018 година....................................................
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2497. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
2498. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
2499. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
2500. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
2501. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
2502. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
2503. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба..............................................
2504. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Планинарско Горскоспасително
друштво АВА КОТА 1050 Новаци.....
2505. Одлука за давање согласност на
Програмата за изменување на Инвестиционата програма за 2019 година
на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево.....................................
2513. Одлука за формирање на работен
комитет за Европска интеграција.....
2514. Одлука за формирање на Комитет за
преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија...................................
2515. Одлука за формирање на Државна
делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија..................
2516. Одлука за формирање на Група за
преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија...................................
2517. Одлука за формирање на Канцеларија на Главниот технички преговарач за преговори за пристапување на
Република Северна Македонија во
Европската Унија...............................
2518. Одлука за вршење на работи за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија............................................
2519. Одлука за формирање на работни
групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото
на Европската Унија и подготовка на
преговарачките позиции за преговори за членство во Европската Унија...
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2550. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
2551. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП
„Стрежево“ - Битола за 2018 година..
2552. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП „Стрежево“ Битола за 2018 година......................
2553. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на
ЈП „Стрежево“ - Битола за 2018 година....................................................
2554. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба на главен колектор за отпадни води за приклучување на селото Тимјаник со системот за отпадни води на
Неготино, Општина Неготино...........
2555. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
2556. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
2557. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
2558. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижна ствар
на Агенцијата за национална безбедност....................................................
2559. Одлука за утврдување распоред на
работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа.........................................
2572. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото
за транспорт и трговија Фивла транспорт ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Долно Лисиче“, Општина Аеродром...................................................
2573. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото
за транспорт и трговија Фивла транспорт ДООЕЛ Скопје на локалитетот
„Долно Лисиче 2“, Општина Аеродром.........................................................
2574. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат
на непосредна спогодба на ЕВН
Електростопанство на Македонија,
Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје..
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2575. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Северна
Македонија за Општина Липково......
2576. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Доброволно противпожарно спасително друштво Феникс Битола.......
2577. Одлука за одобрување на Годишната
сметка за работењето на Македонски
железници транспорт АД-Скопје, за
период од 1.1.2018 година до
31.12.2018 година............................
2578. Одлука за одобрување на Финансискиот извештај за работењето на Македонски железници транспорт АДСкопје, за период од 1.1.2018 година
до 31.12.2018 година............................
2579. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на Македонски железници транспорт АД - Скопје, за
период од 1.1.2018 година до
31.12.2018 година.................................
2580. Одлука за одземање на одобрение
за основање на Приватна установа за
деца – Центар за ран детски развој
„Среќно детство“ - Скопје...................
2581. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Северна
Македонија на Општина Кавадарци..
2582. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Северна
Македонија на Општина Кавадарци..
2593. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Град
Скопје.................................................
2594. Одлука за избор на член на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за
шински возила „Велес“, ДООЕЛ –
Велес .....................................................
2617. Исправка на Одлуката за давање
согласност за склучување на договор
за продажба на земјоделско земјиште
во државна сопственост врз кое има
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намена Е2-комунална супраструктура (производство на електрична
енергија-термоелектрана на биомаса
и биогас) КО Оздолени, Општина
Дебрца...............................................
2993. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост
на Република Северна Македонија....
2994. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост
на Република Северна Македонија...
2995. Одлука за давање на одобрение за
основање на Приватна установа за
деца – Детска градинка „Ујет“ –
Скопје................................................
2996. Одлука за давање на одобрение за
основање на Приватна установа за
деца – Детска градинка „Амичи“ –
Кочани.................................................
2997. Одлука за одземање на одобрение за
основање на приватна установа за
деца – Детска градинка „Тиа“ во Тетово.................................................

189/7

189/7

189/7

189/8

189/8
189/8

189/9

189/9

189/10

189/10

189/10

189/11

189/12

2998. Одлука за именување на гувернер на
Република Северна Македонија во
групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, меѓународното здружение за развој, меѓународната финансиска корпорација
и мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите..............
2999. Одлука за именување на гувернер на
Република Северна Македонија во
Европската банка за обнова и развој..
3000. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен
престој за државјаните на Република
Азербејџан.........................................
3012. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Медицинскиот симулациски центар......................................................
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корупција - Скопје.............................
3033. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на
Министерството за внатрешни работи..................................................
3034. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на
Министерството за внатрешни работи..................................................
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3035. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на
Општина Штип..................................
3036. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на
Општина Берово...............................
3037. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на
Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје................................
3045. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на
Министерство за внатрешни работиБиро за јавна безбедност...................
3046. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на
Јавно претпријатие за стопанисување
со државни шуми Национални шуми
П.О-Скопје.........................................
3047. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени
предмети со правосилна одлука на
Општина Илинден.............................
3048. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на
Министерство за внатрешни работиБиро за јавна безбедност..................
3049. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на
Општина Чешиново-Облешево........
3050. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги РЕЈ ГРЕЕН
ДОО Скопје........................................
3051. Одлука за одобрување наменски
средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2019 година..................................................
3090. Одлука за престанок на користење и
пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Црвен крст
на Република Северна Македонија Скопје.................................................
3091. Одлука за отуѓување на градежно
земјиште сопственост на Република
Северна Македонија..........................
3092. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишен извештај
по Годишна сметка за период 1.1. –
31.12.2018 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ п.о. Скопје.................................................
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3093. Одлука за давање согласност на Oдлуката за распоредување на вишок на
средства по годишната сметка за
2018 година на Јавното претпријатие
за стопанисување со државни шуми
„Национални шуми“ п.о. - Скопје....
3094. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижнa ствар
на Министерството за економија –
Државен пазарен инспекторат..........
3095. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижна ствар
на Општина Штип..............................
3096. Одлука за изменување на Одлуката
за категоризација на државните патишта...................................................
3097. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижна ствар
на Општина Босилово.......................
3098. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник
на локалитетот „с. Лабуништа“, Општина Струга....................................
3099. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на јавно претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје....................
3100. Одлука за изменување на одлуката
за вкупната инсталирана моќност на
повластените производители на електрична енергија..................................
3101. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа
Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје........................
3102. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство и трговија АНДЕРСОН ЛЕОНАРД ФАРМАЦЕУТИКАЛ ДООЕЛ
Скопје.................................................
3103. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичко-планска документација за изградба на објект со
намена Г4-стовариштa КO Глуво
бразда, Oпштина Чучер Сандево.....
3104. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено
место за изградба на објект со намена А4 - времено сместување (викенд
куќа) КО Другово, Општина Кичево..
3105. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба на 10(20) kv надземен вод од дв 10
kv разловци до тс 10/0,4 kv пумпи
КО Вирче, Општина Делчево...........
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3106. Одлука за именување на генерален
конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Сојузна Република Германија,
со седиште во Минхен......................
3107. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Гостивар........................
3108. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Државниот ученички дом „Мирка
Гинова“ Битола..................................
3109. Одлука за распишување Оглас за
именување државен правобранител
во Државното правобранителство на
Република Северна Македонија за
подрачјето на Велес.........................
16. Одлука за начинот на определување
на висината на надоместокот за користење на услуги на воздухопловна
навигација, начинот на наплатата и
ослободување од плаќање на надоместокот како и висината и начинот
на определување на делот од надоместокот за користење на услугите
на воздухопловна навигација (ставено во Декларации)..............................
3162. Одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на Општина
Крушево..............................................
3163. Одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела“ во времето
од 7 до 13.10.2019 година...............
3164. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена А4–времено сместување КО
Долно Седларце, Општина Брвеница.
3165. Одлука за давање согласност на Одлуката за кредитно задолжување на
ЈП ,,Национални шуми“ – п.о. Скопје.................................................
3185. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
3186. Одлука за утврдување на износ на
вредност на бодот за пресметување
на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Јавната установа за деца - Детско одморалиште
„Илинден“–Гостивар за 2019 година
3187. Одлука за престанок на користење
на недвижна ствар на Министерството за здравство...................................
3188. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за храна и ветеринарство...............
3189. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Националниот совет на инвалидските организации на Македонија..........
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3190. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вишокот на
средства на дел од акумулираната
добивка на Јавното претпријатие
Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о.Скопје и уплата во Буџетот на Република Северна
Македонија........................................
3191. Одлука за давање согласност за именување на Анета Антова Пешева за
почесен конзул на Канада во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје........................................
3192. Одлука за формирање на Национален совет за информациски и комуникациски технологии.......................
3210. Одлука за изменување на Одлуката
за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината...................................................
3211. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на
дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга.......................
3212. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони
Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга.......................
3235. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со
намена Г2 – лесна и незагадувачка
индустрија КО Смојмирово, Општина Берово............................................
3236. Одлука за предавање на недвижност
во владение на Јавното претпријатие
за државни патишта...........................
3237. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина - минерална вода на Друштвото
за производство, трговија и услуги
ПЛАНИНСКА ВОДА ДОО Лазарополе Маврово-Ростуша на локалитетот „с. Гари“, Општина Дебар..........
3238. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Трговско друштво за одгледување на лековити растенија,
застапување, услуги и трговија на големо и мало ЦАННОБИ увоз-извоз
ДООЕЛ Скопје...................................
3239. Одлука за престанок и давање на
трајно користење недвижна ствар на
Казнено-поправната установа Затвор
Куманово со отворено одделение во
Крива Паланка....................................
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3240. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на
Република Северна Македонија........
3241. Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат
А3, Делница Штип - Кочани, Дел 1
од 0+000-км 14+300 на минерална
суровина - базалт на локалитетот
„Ежево Брдо“, Општина Карбинци....
3242. Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација за изградба на експресен пат А3, Делница
Штип-Кочани, Дел 1 од 0+000-км
14+300 на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот „Крупиште“, Општина Карбинци..............
3243. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Тетово-вон г.р., Општина Тетово.............................................
3244. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Јавното
претпријатие за државни патишта.....
3245. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.........
3246. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад........
3247. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар
на Општина Пехчево..........................
3248. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Општина Пробиштип..........................
3249. Одлука за влегување и престој на
странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија, заради учество во вежбовната активност „REGEX 19“.................
3250. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на риби за организирање рекреативен риболов со бр.
42-8253/1 од 29.9.2014 година на рекреативната зона „Акумулација Црничани – Езеро“....................................
3251. Одлука за формирање на национален совет за сајбер безбедност.........
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3252. Одлука за распределба на средствата
од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2019 година наменети
за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации..
3253. Одлука за овластување за изградба
на енергетски објект Ветерна електрана Дрен на Друштвото за трговија
и услуги КАЛТУН ЕНЕРЖИ ДОО
СКОПЈЕ..............................................
3254. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижна ствар
на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Северна Македонија..............................
3255. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги АГРОПРОЛИФЕ ДОО Струмица.......................
3261. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
3262. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно
одземен предмет во управна постапка на Министерство за внатрешни
работи................................................
3263. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно
одземен предмет во управна постапка на Агенцијата за управување со
одземен имот.....................................
3264. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно
одземен предмет во управна постапка на Министерство за внатрешни
работи................................................
3265. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени
предмети со правосилна одлука на
Општина Маврово и Ростуше..........
3266. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно
одземен предмет во управна постапка на Јавна здравствена установа
Универзитетска клиника за инфективни болести и фербилни состојби Скопје.................................................
3267. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно
одземен предмет во управна постапка на Министерство за внатрешни
работи.................................................
3268. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште
сопственост на Република Северна
Македонија на Агенција за храна и
ветеринарство на Република Северна
Македонија.........................................
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3269. Одлука за давање согласност на
Правилникот за општите барања за
безбедност на храната во однос на
нивоата на референтните вредности
за намалување на присуство на акриламид во храната...............................
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на развојот на земјоделството - Битола....................................................
3481. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Тетово............................
3482. Одлука за доделување на средства за
реализирање на студиските програми
за 2019 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент
Охридски“ – Скопје, придружна
членка на Универзитет „Св.Кирил и
Методиј“ – Скопје............................
3483. Одлука за продажба на движни
ствари..................................................
3484. Одлука за давање на согласност на
Јавен оглас за давање во закуп на
земјоделско земјиште во државна
сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно
наддавање...........................................
3485. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движна ствар на
Град Скопје........................................
3486. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движна ствар на
Град Скопје........................................
3487. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движна ствар на
Град Скопје........................................
3488. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движна ствар на
Град Скопје........................................
3489. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Казнено – поправната установа
затвор Скопје - Скопје.......................
3506. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на јавна установа Завод за заштита и
рехабилитација Бања Банско - Струмица ......................................................
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3507. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Дирекцијата за заштита и спасување ......................................................
3511. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на експресен пат А3, делница
Штип-Кочани.....................................
3512. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза - Јасеново............
3513. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.................................................
3517. Одлука за давање согласност за статусна промена присоединување помеѓу Јавно претпријатие Колекторски систем Скопје и МЈП Проаква
Струга (РЕ Колектор Струга)...........
3543. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Министерството за економија –
Државен пазарен инспекторат...........
3544. Одлука за основање на Математичко
– информатичка гимназија во
Скопје..................................................
3545. Одлука за начинот и постапката при
распределба на стоки во рамки на тарифни квоти.......................................
3546. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.........
3547. Одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште
сопственост на Република Северна
Македонија за Општина Дојран........
3548. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца
- Центар за ран детски развој ,,Мара
Бубамара Скопје“ - Скопје................
3549. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – андезит на Друштвото за градежништво производство трговија и
услуги Дине Трејд ДОО увоз-извоз
Крива Паланка на локалитетот „Косовица“ с.Узем, Општина Крива Паланка...................................................
3550. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Северна
Македонија на Општина Охрид........
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3551. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на друг вид минерална суровина – риолит на Друштвото за трговија, производство и услуги Минерал-Груп ДОО Струмица
на локалитетот „Крив пат“ с.Куклиш,
Општина Струмица...........................
3552. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Агенција за разузнавање....................
3553. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина
Центар................................................
3554. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Софилари, Општина
Штип...................................................
3555. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена А4 – времено сместување КО
Трново вон гр., Општина Битола.......
3556. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Куманово, Општина Куманово................................................
3557. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда, Општина
Чучер Сандево...................................
3558. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО Новаци-вон г.р., Општина Новаци.........
3559. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за утврдување на градба од
посебен интерес заради изработка на
урбанистичко планска документација....
3564. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на
Доброволно
противпожарно
друштво „Перо Чичо“-Куманово........
3565. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кичево...........................

Стр. 87

228/6
228/7
228/7

228/7

228/8

228/8

228/8

228/9

228/9

229/2
229/5

Стр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2019

3573. Одлука за давање на согласност за
пренос на удели од содружниците
Друштво за градежништво и трговија
Модинг ДООЕЛ Гостивар, Друштво
за изградба и оперирање со хидроцентрали Норд енерги гроуп, Nord
Energi Group ДООЕЛ експорт-импорт Тетово и Друштво за инвестиции Капиталкорп ДООЕЛ Тетово на
Друштвото за меѓународен транспорт на патници, трговија и туристички туризам Башким-турс ДООЕЛ
експорт-импорт с.Теново, Брвеница
во концесионерот Друштво за производство на електрична енергија Биор
енерги ДОО експорт-импорт Тетово..
3578. Одлука за отповикување членови на
Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес ........................................
3579. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Гази Баба ........................
3580. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, транспорт и услуги ГРЕЕЕНГО
2018 ДОО увоз-извоз с.ДраслајцаСтруга ..................................................
3581. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Јавната здравствена установа Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и
алергиски заболувања - Отешево ......
3598. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, трговија и услуги Пхарма ЕУ
ЛЛЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола –
Подружница Пхарма ЕУ ЛЛЦ Прилеп......................................................
3599. Одлука за изменување на Одлуката
за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење
на вода за производство на електрична енергија со изградба на малa
хидроелектричнa централa „Голема
река 2“ слив на Голема река.............
3600. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност
за склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
3601. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје.............
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3602. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
3603. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Друштвото
за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје.......................
3604. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерствотo за внатрешни работи....................................................
3605. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на
Доброволно
противпожарно
друштво „Дојран“..............................
3606. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавна здравствена установа Општа
болница Велес....................................
3607. Одлука за привремено давање на
дивечот на одгледување и заштита во
ловиштето бр.2 „Главовица“ ловен
реон Кочани на Јавното претпријатие
за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ - Скопје.......
3608. Одлука за привремено давање на
дивечот на одгледување и заштита во
ловиштето бр.1 „Каменица“ ловен
реон Делчево на Јавното претпријатие за стопанисување со државните
шуми „Национални шуми“ - Скопје..
3609. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони...........................................
3610. Одлука за изменување на Одлуката
за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината................................................
3611. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со
намена А1-домување во станбени куќи КО Присад, Општина Прилеп........
3612. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба на државен пат A4 делница Штип
– Радовиш, КО Ново село Штип, КО
Ново село, КО Лесковица, КО Суво
грло, КО Лакавица, КО Селце, КО
Долани, КО Драгоево, КО Софилари,
Општина Штип и КО Радовиш-вон
г.р., КО Ињево-вон г.р., КО Прналија, КО Тополница и КО Дамјан,
Општина Радовиш.............................
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3613. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена Е2 – комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО
Караорман вон – г.р., Општина Штип
3614. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Град Скопје....................................
3615. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Акционерското друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна
Македонија во државна сопственост..
3616. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Општина Берово......................
3617. Одлука за распределба на средства
обезбедени во потпрограма 30-Урбанизам и градежништво, ставка 488Капитални дотации во ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт
и врски за 2019 година......................
3618. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кочани...........................
3619. Одлука за купување со непосредна
спогодба на недвижни ствари во седиштето на НАТО во Брисел за потребите на Мисијата на Република Северна Македонија при НАТО............
3620. Одлука за распределба на средства
обезбедени во потпрограма 31-Санација на свлечишта, ставка 488-Капитални дотации во ЕЛС во Буџетот на
Министерството за транспорт и
врски за 2019 година.........................
3621. Одлука за распределба на средства
обезбедени во потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, ставка 488-Капитални дотации во ЕЛС во буџетот
на Министерството за транспорт и
врски за 2019 година.........................
3657. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Велес.............................
3658. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на
Доброволно
противпожарно
друштво Видра Велес.......................
3659. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на
Доброволно
противпожарно
друштво Бабуна Чашка.....................
3660. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Извидувачки одред „Димитар
Влахов“ Велес...................................
3661. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на
Доброволно
противпожарно
друштво Градско...............................
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3662. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Гостивар.......................
3663. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните
на Република Северна Македонија.....................................................
3664. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште
во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на
закупнината........................................
3665. Одлука за запишување на правото
на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности...................................................
3672. Одлука за запишување на правото
на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности...................................................
3673. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на
вредноста на бодот за пресметување
на платите на вработените во Јавното
претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија Ц.О. –
Скопје, за периодот од 1.11.2019 година до 31.12.2019 година................
3674. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
урбанистички план за село Стар Дојран и село Сретеново за изградба на
објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и
рекреација и Е-инфраструктура КО
Сретеново, Општина Дојран.............
3675. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина
Ранковце.............................................
3676. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за престанување и за давање на времено користење на недвижени ствари без надомест на Општина Ранковце.................................
3677. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад........
3678. Одлука за давање согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари....
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3679. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А4, Штип –
Кочани, делница Крупиште – Кочани
од км 14+300 до км 28+057,44 на минерална суровина – песок и чакал на
Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Крупиште
2“, Општина Карбинци......................
3680. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроелектрична централа Тополка со реф.бр.315 и придружни објекти, КО Долно Јаболчиште и КО Дреново, Општина Чашка.....
3681. Одлука за продажба на движна
ствар....................................................
3682. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена A4-времено сместување КО
Челопек вон-г.р., Општина Брвеница.
3683. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Охрид............................
3684. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Општина Кичево....................................
3685. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
основна класа на намена Г2-лесна и
незагадувачка индустрија КО Лешок,
Општина Теарце................................
3686. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Битола...........................
3698. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена Е2 - комунална супраструктура (бензинска пумпна станица и
услужен центар) КО Глуво Бразда,
Општина Чучер Сандево...................
3699. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина – бакар, злато и сребро на
локалитетот „Плавица и Црн Врв“
Општина Кратово, Општина Пробиштип и Општина Свети Николе на
Рударско индустриски комбинат Силекс АД – Кратово........................
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3700. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина – бакар, злато и сребро на
локалитетот „Плавица и Црн Врв“
Општина Кратово и Општина Пробиштип на Рударско индустриски
комбинат СИЛЕКС АД – Кратово.....
3701. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Намибија во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје.................................
3702. Одлука за давање согласност за именување Почесен конзул на Република Намибија во Република Северна
Македонија, со седиште во Скопје....
3703. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3, Штип –
Кочани, делница Штип – Крупиште
и Проект за рехабилитација и реконструкција на регионален пат P1205,
делница Пробиштип – Крупиште на
минерална суровина – базалт на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Ежево брдо“,
Општина Карбинци............................
3704. Одлука за одобрување на средства
од Буџетот на Министерството за одбрана за 2019 година .........................
3705. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кичево...........................
3706. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Велес..............................
3707. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Куманово.......................
3739. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Министерството за финансии –
Управата за јавни приходи.................
3761. Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба.............................................
3762. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат
на непосредна спогодба на Тхор Импекс ДООЕЛ Скопје...........................
3763. Одлука за давање согласност на
Правилникот за инструментот за
поддршка – кофинансирани грантови
за технолошки развој........................
3764. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на
вредноста на бодот за пресметување
на платите на вработените во Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република
Северна Македонија - Скопје за 2019
година................................................
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3765. Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација на минерална суровина – травертин на локалитетот „Камено брдо“ с.Кучково,
Општина Ѓорче Петров.....................
3766. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на
Република Северна Македонија.........
3767. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на
Република Северна Македонија........
3768. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – вулкански туф на
локалитетот „с.Отошница“ Општина
Ранковце.............................................
3769. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесиja за детални геолошки истражувања на минерална суровина – гранит на локалитетот „Градиште“ Општина Штип....
3770. Одлука за избор на овластен ревизор
за ревизија на Годишната сметка и
финансиските извештаи за 2019 и
2020 година на Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката Скопје.................................................
3771. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за одржување и
заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о...........
3772. Одлука за доделување на срeдства
на Државен ученички дом „Кочо Рацин“ Свети Николе............................
3773. Одлука за доделување на срeдства
на Државниот студентски дом „Томе
Стефановски - Сениќ“ - Скопје.........
3774. Одлука за изменување на Одлуката
за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на
храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на
храна и храна за животни која се
произведува и става во промет како и
начин на нивна наплата..................
3775. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична централа Страгово 2 и електричен вод за приклучок КО Страгово, Општина Кавадарци..................................................
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3776. Одлука за давање согласност за
спроведување на постапка за избор
на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад........
3777. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена А1-домување во станбени куќи КО Битола, Општина Битола.........
3778. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со
намена Е2-комунална супраструктура - производство на енергија со
сончеви панели КО Велмеј, Општина
Дебрца.................................................
3779. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа Крапска со реф. бр. 45 и придружни објекти КО Крапа, Општина Македонски Брод....................................
3780. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ со реф.бр.22 на Ковачка
река и придружни објекти КО Самоков, Општина Македонски Брод.......
3781. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ со реф.бр.23 на ковачка
река и придружни објекти КО Самоков, Општина Македонски Брод.......
3782. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Неготино, Општина Неготино.................................................
3783. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична електрична централа КО Стојаково, Општина Богданци..................
3784. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ГРИН МЕДИКАЛС МКД ДОО Кочани............
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3785. Одлука за отворање Генерален конзулат на Република Албанија во Република Северна Македонија, со седиште во Струга................................
3786. Одлука за отворање на Генерален
конзулат на Република Косово во Република Северна Македонија, со седиште во Струга................................
3787. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Прилеп...........................
3807. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план за село Желино
за изградба на објекти со намена Адомување, Б-комерцијални и деловни
намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси,
Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Желино, Општина Желино....................................................
3808. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЦАННАЛИФЕ ДОО с.Ивањевци, Могила...........
3817. Одлука за доделување на средства за
реализирање на студиските програми
за 2019 година на Факултетот за исламски науки - Скопје ........................
3818. Одлука за именување на генерален
конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Грција, со седиште
во Солун ..............................................
3819. Одлука за именување на генерален
конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Комонвелтот Австралија, со седиште во Мелбурн ..............................
3829. Одлука за давање согласност за пренос на уделите од Друштвото за производство на електрична енергија
Индиго Хидро Македонија ДОО
Скопје на друштвата ПВ- Инвест
Словениан ГмбХ Клагенфурт, Австрија, Индиго Хидро ДОО Болцано,
Италија и КПВ Солар ГмбХ Клагенфурт, Австрија...................................
3830. Одлука за давање согласност на
Статутарната одлука за изменување
и дополнување на Статутот на
Агенцијата за странски инвестиции и
промоција на извозот на Република
Македонија.........................................
3831. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Голем врв“ Општина Демир
Хисар.................................................

243/13

243/13
243/13

244/11

244/25

245/4

245/4

245/4

246/3

246/3

246/3

3832. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Јавно
претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје
„ЈАСЕН“- Скопје...............................
3833. Одлука за давање согласност на одлукатa за изменување на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на вработените во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ –
Скопје за 2019 година........................
3834. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на висината
на надоместоците во Јавното претпријатие за управување и заштита на
повеќенаменското подрачје „Јасен“ –
Скопје.................................................
3835. Одлука за давање согласност на Ценовникот за изменување на Ценовникот за отстрел на дивеч, користење
на дивечот и неговите делови и услуги во ловиштата на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ Скопје................................................
3836. Одлука за давање согласност на
Правилникот за начинот на вклучување и работа на стручните лица во
работата на Фондот за иновации и
технолошки развој.............................
3837. Одлука за давање согласност на
Правилникот за начинот на водење
на Регистарот на запишување и бришење на стручните лица...................
3838. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висина на надоместок за
направена евалуација и дадено
стручно мислење на стручни лица.....
3839. Одлука за давање согласност на
Правилникот за начинот на вклучување и работа на стручните лица за
ревизија во работата на Фондот за
иновации и технолошки развој и давањето на стручно мислење..............
3840. Одлука за давање согласност на
Правилникот за начинот на водење
на Регистарот на запишување и бришење на стручните лица за ревизија..
3841. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висина на надоместок за
направена евалуација и дадено
стручно мислење на стручни лица за
ревизија..............................................
3842. Одлука за формирање на Совет за
следење на имплементацијата на
Проектот за администрирање на социјалното осигурување.....................
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3843. Одлука за доделување на средства за
реализирање на студиските програми
за 2019 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент
Охридски” - Скопје придружна членка на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје..................................
3844. Одлука за одобрување наменски
средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2019 година....................................................
3845. Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи од
областа на одбраната и безбедноста....................................................
3846. Одлука за утврдување на Листата на
стоки во одбраната и безбедноста за
кои се применува Законот за јавните
набавки во областа на одбраната и
безбедноста........................................
3847. Одлука за давање на согласност за
спроведување на постапка за избор
на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад........
3861. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Институт за духовно и културно наследство на Албанците...............................
3862. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Водици
во Битуше“ за културно наследство
од особено значење, поткатегорија
исклучително значење ........................
3868. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Северна
Македонија на Општина Кавадарци..
3869. Одлука за давање на согласност на
јавен оглас за давање во закуп на
земјоделско земјиште во државна
сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно
наддавање.............................................
3870. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба на нов СН10 (20) KV воздушен/кабелски приклучок и нова
КБТС 10 (20)/0,4 KV Брушани 5 КО
Брушани и КО Ресава, Општина Кавадарци...............................................
3871. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична централа страгово 1 и електричен вод за приклучок КО Страгово, Општина Кавадарци.....................................................
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3872. Одлука за спроведување на постапка
за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на
границите на катастарските парцели
претежно во катастарска општина
Логоварди, Општина Битола..............
248/4
3873. Одлука за спроведување на постапка
за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на
границите на катастарските парцели
претежно во катастарска општина
Соколарци, Општина Чешиново Облешево.............................................
248/32
3874. Одлука за испраќање на републичките сили за заштита и спасување за
укажување на помош на Република
Албанија................................................ 248/88
3884. Одлука за пристапување на Република Северна Македонија на Амандманот кон Монтреалскиот протокол
за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка......................
249/2
3885. Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско
земјиште со распределба со промена
на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Oптичари, Општина Битола.....................................................
249/2
3886. Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско
земјиште со распределба со промена
на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Спанчево, Општина Чешиново-Облешево..................................... 4249/7
3887. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект-колектори за одведување фекални отпадни води од градот Тетово,
н.м. Голема Речица, Мала Речица,
Фалише, Порој и Џепчиште до пречистителна станица с.Фалише, Општина Тетово...................................... 249/108
3888. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба на локален пат од Маало Капетанци-Балинци до Маало Витлари,
Општина Виница................................ 249/119
3891. Одлука за задолжување на Република Северна Македонија кај Комерцијална банка АД Скопје, Стопанска
банка АД Скопје, НЛБ банка АД
Скопје, Охридска банка АД Скопје,
Халк банка АД Скопје и Шпаркасе
банка АД Скопје по Договорот за
краткорочен кредит за отплата/рефинансирање на дел од долгорочен кредит во износ од 155 милиони евра
(втора рата од PBG заем склучен во
2013 година) кој доспева за плаќање
на 29.1.2020 година............................
250/2

Стр. 94

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2019

3904. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, пристапен
пат, далековод и трафостаница КО
Стојаково и КО Богданци вон град,
Општина Богданци.............................
3905. Одлука за давање согласност за набавка на недвижна ствар со учество
во постапка за продажба на недвижна ствар..............................................
3906. Одлука за испраќање на хуманитарна помош за заштита и спасување во
Република Албанија...........................
3910. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Малка“ с.Мали Влај Општина Струга......................................
3911. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија издадени од „ЕУРОПРОФИЛ“
АД, с.Алданци.....................................
3912. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за одбрана.............................
3913. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското
друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост.....................................................
3914. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Нижеполе
за изградба на објекти со намена Адомување, Б-комерцијални и деловни
намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси,
Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Нижеполе, Општина
Битола.................................................
3915. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник
на локалитетот „Камен дол“, Општина Росоман.........................................
3916. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена Г4 – стовариште (ладилници
за месо) КО Глуво Бразда, Општина
Чучер Сандево...................................
3917. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
комплекс КО Сарај, Општина Сарај.......................................................
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3918. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Г2-лесна индустрија, КО
Оризари-вон г.р., Општина Велес.....
3919. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – базалт на
локалитетот „Ежево брдо“, Општина
Штип и Општина Карбинци..............
3920. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Б5-хотелски комплекс КО
Раштак, Општина Гази Баба..............
3921. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба на 2x110 kv далековод со пресекување на постоечкиот 110 kv далековод ТС Ресен-ТС Охрид од новопланирана ТС 400/100 kv- Општина Дебарца до м.в „Чешо глава“ - Oпштина Охрид.............................................
3922. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распределба на
средства од Буџетот на Република
Македонија за 2019 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите..........
3923. Одлука за давање согласност на
Правилникот за распределбата и
формирањето на надлежните органи
во административни канцеларии во
една точка за услуги........................
3926. Одлука за усогласување и менување
на Царинската тарифа за 2020 година*..................................................
3928. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на
бодот за пресметување на платите на
вработените во Трговското друштво
„Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје..............
3929. Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на
Република Северна Македонија.........
3930. Одлука за избор на овластен ревизор
за ревизија на Годишните финансиски извештаи за 2019 година на Акционерското друштво за приредување
игри на среќа Државна лотарија на
Македонија Скопје.............................
3931. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Струмица........................
3932. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Град Скопје.....................................
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3933. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Град Скопје....................................
3934. Одлука за затворање на Почесниот
конзулат на Република Северна Македонија во Милано, Италијанска Република...............................................
3935. Одлука за отворање на Генерален
конзулат на Република Северна Македонија во Италијанската Република, со седиште во Милано...............
3936. Одлука за отворање на Конзуларна
канцеларија, со седиште во Венеција......................................................
3937. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ КО Македонски Брод,
Општина Македонски Брод...............
3938. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Измена и дополна на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни
елeктрани Богословец, пристапен
пат, ТС 20 (30)110кв, со приклучен
далековод од 2х110кв, Општина Свети Николе и Општина Штип.............
3939. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа Клиничка болница „Д-р. Трифун Пановски“ – Битола.....................................
3940. 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 комплекс со намена Г4-стоваришта (магацин за складирање на индустриски,
земјоделски и прехранбени производи) КО Колешино - вон г.р., Општина Ново Село................................
3941. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
урбанистички план за село Црник за
изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни
намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси,
Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Црник, Општина Пехчево....................................................
3967. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и
дополнување на Статутот на јавното
претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје....................................
3968. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина
Кисела Вода .........................................
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3969. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Општина Карпош.......................
3970. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на друштвото за
производство, трговија и услуги АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз - извоз
с.Манастирец Росоман на локалитетот „Црвени Брегови 2“, Општина
Неготино...............................................
3971. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..........
3972. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..........
3973. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..........
3974. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..........
3975. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..........
3976. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Општина Битола ........................
3977. Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..........
3978. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на Друштвото
за производство, трговија и услуги
Делфис ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница на локалитетот „САМАЦИ“, Општина Брвеница ...................................
3979. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
проект за инфраструктура за изградба на надземен 10 (20) KV приклучен
вод и бетонска столбна трафостаница
БСТС 10 (20) / 0,4 KV : 100 KVA
,,СЛАНУШКА“ КО Шлегово, Општина Кратово .....................................
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3980. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Кошаркарската Федерација на Република
Северна Македонија ...........................
3981. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа Општа болница ,,Борка Талески“ - Прилеп ........................................................
3982. Одлука за давање на одобрение за
основање на приватна установа за
вон - семејна социјална заштита на
стари лица ............................................
3983. Одлука за давање на одобрение за
основање на приватна установа за
вон - семејна социјална заштита на
стари лица ............................................
3984. Одлука за изменување на Одлуката
за формирање на Совет за развој на
пазарот на капитал ..............................
3985. Одлука за доделување на срeдства
на Општински ученички дом „Бранко Станоевиќ“ – Гостивар ..................
3986. Одлука за укинување на увозната
давачка - царинската стапка за
замрзнато свинско месо и свинско
сало исчистенo oд месo и живинскo
салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати,
сoлени, вo саламура, сушени или чадени ......................................................
3987. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа Oпшта болница - Куманово ....................
3995. Одлука за спроведување на постапка
за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на
границите на катастарските парцели
претежно во катастарска општина Трн,
Општина Битола...............................
3996. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична електрична централа КО Тработивиште, Општина Делчево..............
3997. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, КО Ќојлија, Општина Петровец...................................................
3998. Одлука за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Северна
Македонија на Општина Аеродром...
3999. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Филхармонија на Република Северна Македонија-Скопје.
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4000. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижна ствар
на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола....................................................
4006. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат
на непосредна спогодба на Друштвото за трговија и услуги Тхор импекс
експорт-импорт ДООЕЛ Скопје.........
4007. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Општина Долнени.............................
4008. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Општина Новаци................................
4009. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Општина Маврово и Ростуша...........
4010. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за внатрешни работи..
4011. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Општина Струмица............................
4012. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на НУ
„Национална галерија на Република
Северна Македонија“ - Скопје..........
4013. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на
Министерството за надворешни работи....................................................
4014. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на
Општина Центар................................
4015. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерство за правда – Управа за
извршување на санкциите.................
4016. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на
Основно јавно обвинителство – Кавадарци..............................................
4017. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на ЈП
за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта Ц.О. Скопје........................................
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4018. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
ЈЗУ Здравствен дом Тетово...............
4019. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на
Град Скопје.........................................
4020. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен
предмет со правосилна одлука на
Министерството за внатрешни работи....................................................
4028. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – руди на
бакар и злато на локалитетот „с. Иловица“, Општина Босилово.................
4029. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на Министерство за труд и социјална политика...............................
4030. Одлука за давање согласност на Одлуката за потврдување на Спогодбата за присоединување Оду. бр.
722/19 од 4.11.2019 година и потврдување на Планот за поделба Оду.
бр.721/19 од 4.11.2019 година помеѓу
Јавно претпријатие колекторски систем Скопје и МЈП ПРОАКВА Струга
(РЕ Колектор Струга)........................
4031. Одлука за изменување на Одлуката
за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година..........
4032. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност
на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство на лековити растенија, трговија, промет и услуги Т.Х.Ц КУАЛИТИ ГРУОП ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје.................................................
4045. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – андезит на локалитетот „Какуцин“ с.Петршино Општина Пробиштип .....................................
4046. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Тетово .............................
4047. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на пречистителна станица КО Тработивиште,
Општина Делчево ...............................
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4048. Одлука за престанок на користење
на движни ствари на Државниот студентски дом „Доне Божинов” – Пробиштип ..................................................
4049. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги КАНБИО
МЕДИКАЛ ДОО Скопје .....................
4050. Одлука за дополнување на Одлуката
за утврдување на коефициенти за
пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на
Република Македонија ........................
4056. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија за Детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на локалитетот „Орниче 2“ Општина Долнени....
4057. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на локалитетот „Орниче“ Општина Долнени......
4058. Одлука за давање на право нa трајно
користење на градежно земјиште
сопственост на Република Северна
Македонија на Општина Кисела
Вода....................................................
4059. Одлука за доделување на срeдства
на Државниот студентски дом „Кочо
Рацин“ - Битола..................................
4060. Oдлука за престанок на важење на
Одлуката за започнување на постапката за доделување на концесија на
рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“....................
4061. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за започнување на постапката за доделување на концесија на
рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Шпилје“..................................
4062. Одлука за давање согласност за
склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба со Средното општинско
училиште „Гоце Делчев“ - Валандово....................................................
4063. Oдлука за општо и селективно зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развојСветска банка со запишување на дополнителни акции од страна на Република Северна Македонија............
4064. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Општина Радовиш...................
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4065. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на 10(20)kv кабелски приклучен вод, ТС 10(20)0,4kv „Делта Метал“ и ниско напонска кабелска мрежа на излезот од Росоман кон Градско КО Росоман, Општина Росоман...
4066. Одлука за изменување на Одлуката
за формирање и начинот на работење
на Национален совет за безбедност
на храна и храна за животни.............
4067. Одлука за давање на согласност на
Правилникот за методите на земање
на примероци за вршење анализа за
целите на официјална контрола на
количините на ерука киселина во
храната................................................
4068. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.........................................
4069. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.........................................
4070. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.........................................
4071. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.........................................
4072. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.........................................
4073. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Државниот ученички дом „Мирка
Гинова“ - Битола...............................
4074. Одлука за престанок на важењето на
Одлуката за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Гостивар........................
4075. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Велес..............................
4076. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Национална установа Библиотека
,,Кочо Рацин“-Тетово........................
4077. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Струга............................
4078. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кавадарци......................
4079. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Кичево...........................
4080. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Прилеп..........................
4081. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа Специјализирана болница за превенција,
лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид......
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4082. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Oдлуката за
определување на висината на надоместоците во Jавното Претпријатие
за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“–Скопје.
4083. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, трговија и услуги МАР МЕДИКА ДОО увоз-извоз Куманово..........
4084. Одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц)
во Република Северна Македонија за
странски државјани носители на валидни патни исправи на трети земји
кои поседуваат важечка британска,
американска и канадска виза..............
4085. Одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби
во Република Северна Македонија во
периодот од 2020 до 2024 година.....
4086. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен
престој за државјаните на Република
Азербејџан.........................................
4087. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Тетово............................
4088. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Општина Струга............................
4089. Одлука за доделување на срeдства
на Јавната установа Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ“
Куманово...........................................
4128. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина
Радовиш..............................................
4129. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања...........
4130. Oдлука за престанок и давање на
времено користење на недвижна
ствар на Кабинетот на Претседателот
на Република Северна Македонија....
4131. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен
риболов на рекреативната зона „Акумулација Калиманци“........................
4132. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен
риболов на рекреативната зона „Акумулација Младост“............................
4133. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен
риболов на рекреативната зона „Акумулација Шпилје“..............................
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4134. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен
риболов на риболовниот ревир „Црна Река 1 – Демирхисарски“..............
4135. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен
риболов на риболовниот ревир „Црна Река 4 – Мариовски“.....................
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4480. Програма за финансиска поддршка
во земјоделството за 2020 година....
4481. Програма за мониторинг на безбедноста на храната во Република Северна Македонија за 2020 година.....

278/133
278/135
278/147

278/150

278/164
278/167
278/177

278/178
278/179

278/184
278/191

278/191
278/192
278/196

УПАТСТВО
278/124

278/131

Рег. бр.
Бр./стр.
3490. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на
постапување на Министерствата и
другите органи на државната управа
при подготвувањето и следењето на
спроведувањето на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија................................
222/6
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3990. Упатство за начинот на спроведување на инспекцискиот надзор ..............

2.
255/16

МЕТОДОЛОГИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
2082. Методологија за изменување и дополување на Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите.................................................
140/42
3508. Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за
стратешко планирање и подготвување на Годишна програма за работа
на Владата на Република Македонија
223/3

3.

4.

СТРАТЕГИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
4187. Стратегија за производство на тутун
за период 2020-2026 година, со Акционен план........................................
267/5

5.

ПЛАН
Рег. бр.
Бр./стр.
878. Повеќегодишен контрoлен план за
надзор во областа на храната, ветеринарството и здравјето на растенијата......................................................
60/2
4482. Стратешки план за работа на
Агенцијата за катастар на недвижности за периодот 2020-2022 година.....................................................
278/239

6.

КОДЕКС
Рег. бр.
Бр./стр.
2724. Кодекс за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на
јавни функции именувани од страна
на Владата..........................................
176/7

7.

ДЕЛОВНИК
Рег. бр.
Бр./стр.
3561. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на
Владата на Република Македонија....
228/10

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ
И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НА ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Рег. бр.
1. Одлука за воведување на рестриктивна мерка согласно Одлуката
(ЗНБП) 2018/1610 на Советот од 25
октомври 2018 година за изменување
на Одлуката 2010/573/ЗНБП за рестриктивни мерки против водството
на транснистрискиот регион во Република Молдавија............................

8.

Бр./стр.
9.

47/2

Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2018/1611 на Советот од 25
октомври 2018 година за изменување
на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република
Гвинеја.................................................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2018/1612 на Советот од 25
октомври 2018 година за изменување
на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за
рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди.............................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2018/1544 на Советот од 15
октомври 2018 година за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје..................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2019/96 на Советот од 21 јануари 2019 година за изменување на
Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја.........
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за
спроведување (ЗНБП) 2019/87 на Советот од 21 јануари 2019 година за
спроведување
на
Одлуката
2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија..............................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2019/25 на Советот од 8 јануари 2019 година за изменување и
ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од заедничкиот став
2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката
(ЗНБП) 2018/1084..............................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2019/135 на Советот од 28 јануари 2019 година за изменување на
Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица и
субјекти со оглед на состојбата во
Тунис.................................................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2019/86 на Советот од 21 јануари 2019 година за изменување на
Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 за рестриктивни мерки против ширењето и
употребата на хемиско оружје..........
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Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2019/467 на Советот од 21
март 2019 година за изменување на
Одлуката 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки со оглед на состојбата
во Босна и Херцеговина....................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за
спроведување (ЗНБП) 2019/351 на
Советот од 4 март 2019 година за
спроведување
на
Одлуката
2013/255/ЗНБП за
рестриктивни
мерки против Сирија.........................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2019/468 на Советот од 21
март 2019 година за изменување на
Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица,
субјекти и тела со оглед на состојбата во Египет........................................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2019/797 на Советот од 17
мај 2019 година за рестриктивни
мерки против сајбернапади кои ја
загрозуваат Унијата или нејзините
земји членки.......................................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2019/870 на Советот од 27
мај 2019 година за изменување на
Одлуката 2010/413/ЗНБП за рестриктивни мерки против Иран.................
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2019/806 на Советот од 17
мај 2019 година за изменување на
Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија..............
Одлука за начинот на определување
на висината на надоместокот за користење на услуги на воздухопловна
навигација, начинот на наплатата и
ослободување од плаќање на надоместокот како и висината и начинот
на определување на делот од надоместокот за користење на услугите
на воздухопловна навигација.............
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2019/1171 на Советот од 8 јули 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на ситуацијата
во Венецуела.....................................

128/2

146/2

146/10

186/2

186/19

186/31

194/2

201/2

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
358. Решение за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што ги издава Министерството за внатрешни работи.............
26/2

637. Правилник за дополнување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на
фотографирање и земање на потпис
за патните исправи и за водење на
евиденција...........................................
638. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата и
содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата, како и начинот и постапката на
нивно издавање..................................
639. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обликот,
содржината и начинот за поставување на гранични табли, ознаки и друга сигнализација (*)............................
643. Правилник за дополнување на Правилникот за обрасците на дипломатските и службените пасоши и визи
на државјаните на Република Македонија и начинот на водење евиденција за издадените дипломатски и
службени пасоши и визи (МНР).......
818. Правилник за дополнување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на
фотографирање и земање на потпис
за патните исправи и за водење на
евиденција..........................................
825. Правилник за изменување на Правилникот за составот, квалитетот и
кројот на униформата и ознаките на
униформата на полицијата................
829. Листа на безбедни земји на потекло..
830. Листа за дополнување на Листата на
експлозивните материи што можат
да се пуштаат во промет....................
928. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето за издавање на пробните таблици,
формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици
на возилата, како и начинот и постапката на нивно издавање....................
1039. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола
и одобрение за управување со туѓо
моторно возило во странство, како и
формата и содржината на образецот
на меѓународната возачка дозвола и
одобрението за управување со туѓо
моторно возило во странство............

37/4

37/6

37/6

38/2

54/3

55/2
56/3

56/3

67/2

75/3
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1065. Правилник за образецот на потврдата за искажаната намера за поднесување на барање за признавање право
на азил, образецот на барањето за
признавање право на азил, образецот
за првичен разговор за регистрација
на барател на азил, образецот на записник за спроведен разговор во
врска со поднесено барање за признавање право на азил, образецот на
записникот за прием на усно барање
за признавање право на азил, образецот на барањето за признавање право
на азил по основ на семејно обединување, начинот на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на
барателите на право на азил, образецот и начинот на издавање и замена
на исправи на баратели на право на
азил и лица на кои им е признаено
право на азил или привремена заштита (идентификациона исправа за барател на право на азил, лична карта
на лице со статус на бегалец, лична
карта на лице под супсидијарна заштита, патна исправа на лице статус на
бегалец, идентификациона исправа
за лица под привремена заштита) во
Република Северна Македонија и за
начинот на водење на евиденција.....
1097. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на персоналните досиеја
на работниците во Министерството
за внатрешни работи и начинот на
нивно менаџирање и чување..............
1304. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно возење,
како и начинот и постапката за нивно издавање*.....................................
1492. Правилник за изменување на правилникот за составот, квалитетот и
кројот на униформата и ознаките на
униформата на полицијата................
1594. Правилник за изменување на Правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки.....
1698. Листа за дополнување на Листата
на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет............
1803. Упатство за начинот на вршење на
полиграфското тестирање и содржината на писмената согласност за примена на полиграфската техника........
1882. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на евиденциите на полицијата и формата и содржината на образецот на евиденциите на полицијата................................

79/2

81/17

105/2

111/19
116/2
120/8

126/3

130/4

1928. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на обрасците на барањата за издавање на меѓународна возачка дозвола и
одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и
формата и содржината на образецот
на меѓународна возачка дозвола и
одобрението за управување со туѓо
моторно возило во странство...........
1929. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно возење,
како и начинот и постапката за нивно издавање*.....................................
2562. Решение за определување привремен граничен премин........................
2584. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми, начинот на работа на
автошколите, наставниот план и
програма за обука, стручниот кадар,
опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба
да ги водат автошколите за оспособување на кандидати за возачи...........
2592. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за составот,
квалитетот и кројот на униформата и
ознаките на униформата на полицијата.....................................................
2725. Решение за определување привремен граничен премин........................
2726. Решение за определување привремен граничен премин........................
2960. Правилник за престанување на важењетo на Правилникот за форма,
содржина, квалитет и начин на поставување на налепница за извршена
регистрација .........................................
3010. Правилник за странци.....................
3194. Правилник за престанување на важењетo на Правилникот за висината
и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочната постапка пред прекршочните комисии во Министерството за
внатрешни работи..............................
3195. Правилник за престанување на важење на Правилникот за форма и
содржина на образецот, како и начинот на водење на евиденција на физички лица против кои е поднесено
барање за поведување на прекршочна постапка и евиденција на физички
лица на кои им е изречена опомена...
3196. Правилник за престанување на важење на Правилникот за содржината
и начинот на водењето на евиденцијата за сторителите на прекршоки за
изречените глоби за сторениот прекршок од страна на прекршочните комисии во Министерството за внатрешни работи....................................
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3213. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на селекција и
избор на лица кои засноваат работен
однос во Министерството за внатрешни работи.......................................
3280. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на персоналните досиеја на работниците во Министерството за внатрешни работи и начинот на нивно менаџирање и чување .................................
3327. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола
и одобрение за управување со туѓо
моторно возило во странство, како и
формата и содржината на образецот
на меѓународната возачка дозвола и
одобрението за управување со туѓо
моторно возило во странство............
3328. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно возење,
како и начинот и постапката за нивно издавање*............................
3329. Правилник за изменување на Правилникот за здравствените и психофизичките способности што треба да
ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството за
внатрешни работи, начинот на нивно
утврдување, начинот на контрола на
здравствените и психофизичките
способности на работниците со статус на овластени службени лица за
вршење стручни работи и на работниците со статус на овластени службени лица за безбедност и контраразузнавање како и начинот на работа
на здравствената комисија.................
3434. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на селекција при распоредување,
како и при унапредување и начинот
на остварување на системот на кариера на работниците во Министерството за внатрешни работи..............
3440. Правилник за изменување на Правилникот за обука во Министерството за внатрешни работи ......................
3591. Листа за дополнување на Листата
на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет ..............
3892. Правилник за изменување на Правилникот за составот, квалитетот и
кројот на униформата и ознаките на
униформата на полицијата .................
4226. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за составот,
квалитетот и кројот на униформата и
ознаките на униформата на полицијата......................................................

203/3

209/2

214/4

214/5

4227. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на регистрирање на возилата на полицијата во Министерството за внатрешни работи, како и за формата и
содржината на регистарските таблички..................................................
270/34
4228. Правилник за изменување на Правилникот за носењето, времето на
траење и распределбата на униформата и ознаките на униформата на
полицијата..........................................
270/35
4265. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола
и одобрение за управување со туѓо
моторно возило во странство, како и
формата и содржината на образецот
на меѓународната возачка дозвола и
одобрението за управување со туѓо
моторно возило во странство...........
274/4
4266. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно возење,
како и начинот и постапката за нивно издавање*......................................
274/4
4306. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на вршење на полициските работи.... 275/120

МИНИСТЕРСТВО
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

214/5

218/2
219/2
231/9

250/3

270/30

Рег. бр.
Бр./стр.
109. Објава од Министерство за надворешни работи .......................................
7/19
231. Објава од Министерство за надворешни работи .......................................
17/18
624. Објава од Министерство за надворешни работи.....................................
36/2
643. МВР-МНР
804. Објава од Министерство за надворешни работи.....................................
53/3
1056. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на издавање на
визи за странци, продолжување,
скратување на нивната важност, отповикување и поништување на визи
како и за образецот на визи и за водење на евиденција.............................
77/10
1118. Објава од Министерство за надворешни работи.....................................
84/2
1875. Објава од Министерство за надворешни работи.....................................
129/4
1883. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за заверка на
потписи, ракописи и преписи од
страна на дипломатските и конзуларните претставништва на Република
Македонија во странство..................
130/14
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1884. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на заверување
на исправите издадени во Република
Македонија заради нивна употреба
во странство, како и на исправите издадени во странство, начинот на водењето на евиденцијата за извршеното заверување и формата и содржината на обрасците за заверување на
Министерството за надворешни работи и на дипломатските и конзуларните претставништва на Република
Македонија во странство.................
2330. Објава од Министерство за надворешни работи.....................................
3083. Решение за изменување на Решението за именување на претседателот,
членовите и секретарот на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави .
3566. Објава од Министерство на надворешни работи.....................................
3881. Објава од Министерство за надворешни работи........................................
3893. Објава од Министерство за надворешни работи.......................................
4193. Објава од Министерство за надворешни работи.....................................

130/18
150/20

193/2
229/8
248/90
250/41

269/2

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА
Рег. бр.
Бр./стр.
110. Решение за престанок на службата
на нотарот ............................................
7/19
140. Решение за престанок на должноста
извршител...........................................
11/3
413. Програма за обесштетување на дете
коe е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како
кривичнo делo на насилство и на
други акти на индивидуално или
групно насилство, за 2019 година....
29/62
576. Програма за содржината на нотарскиот испит.........................................
32/25
577. Правилник за начинот на организирањето и полагањето на нотарскиот
испит...................................................
32/31
578. Тарифа за награда и надоместок на
другите трошоци за работата на извршителите.........................................
32/24
586. Правилник за Програмата и начинот на организирањето и полагањето
на испитот за извршители и формата
и содржината на Уверението за положен испит за извршители..................
33/3
587. Нотарска тарифа за изменување на
Нотарската тарифа............................
33/10
719. Правилник за изменување на Правилникот за формата, големината и
содржината на печатите, начинот на
нивното чување и употреба, како и за
штембилите на државните органи .....
44/2
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742. Правилник за изменување на Правилникот за програмата и начинот на
организирањето и полагањето на испитот за извршители и формата и
содржината на уверението за положен испит за извршители...................
47/2
743. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на организирањето и полагањето на
нотарскиот испит................................
47/3
879. Правилник за формата, големината
и содржината на печатите, начинот
на нивното чување и употреба, како
и за штембилите на државните органи.....................................................
61/2
1014. Решение за престанок на должноста
извршител...........................................
71/12
1028. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии ...............
73/2
1040. Правилник за начинот на вршење
на надзор над законитоста на работењето на нотарот.................................
75/22
1057. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на вршење надзор над работата на
Комората на извршители на Република Македонија и на извршителите..
77/14
1111. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
83/2
1136. Упатство за изменување на Упатството за начинот на водење, заштита и чување на матичните книги и
списи; издавање на изводи, уверенија, преписи и копии врз основа на
матичните книги; водење постапка и
составување на записник за најдено
дете; обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги,
како и за обрасците на матичните
книги, регистарот на матичните
книги, изводите и уверенијата што се
издаваат врз основа на матичните
книги..................................................
86/8
1145. Правилник за формата на налозите,
заклучоците, записниците, барањата,
службените белешки, потврдите и
другите акти кои ги изготвува извршителот при преземањето на извршните дејствија..............................
88/2
1275. Одлука за запирање на исплата на
средства за редовно годишно финасирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии......................................................
101/118
1493. Список на поставени постојани судски преведувачи (Оглас од 12.3.2019
година)...............................................
111/22
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1591. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии ..............
1885. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии.............................
1886. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии.............................
1887. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Македонија на
политички партии..............................
1930. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии............
2100. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии..............
2167. Решение за разрешување од должноста извршител................................
2168. Решение за престанок на должноста
извршител..........................................
2444. Решение за престанок на должноста
извршител ............................................
2563. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
2658. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
2659. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината
на службениот печат, сувиот жиг,
жигот за восок и штембилите на нотарот, како и начинот на нивното издавање, замена, одземање и поништување................................................
2660. Правилник за изменување на Правилникот за формата и начинот на
пишување и обележување на нотарските исправи и заверки и начинот
на означувањето и поврзувањето на
страниците на нотарските исправи...
2704. Правилник за висината и начинот
на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган..........
2705. Правилник за содржината и начинот на водење на евиденција на прекршочните органи за сторителите на
прекршок и за изречените прекршочни санкции за сторениот прекршок...

115/12

130/23

130/23

130/24

132/37

142/3
146/6
146/6
154/4
160/9
171/19

171/20

171/23

175/8

175/9

3084. Правилник за состав и начин на работа на Советот за координирање на
информатичко - комуникациска технологија во правосудните органи.......
3085. Решение за престанок на должноста
извршител .............................................
3167. Правилник за форматa и содржината на барањето за упис во регистарот
на здруженија овластени за давање
примарна правна помош и во регистарот на правни факултети овластени
за давање примарна правна помош...
3168. Правилник за содржината, формата
и начинот на водење на евиденција
за податоците што се однесуваат на
дадената примарна правна помош и
содржината на извештаите кои ги
доставуваат здруженијата и правните
клиники до Министерството за правда........................................................
3169. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот
на здруженија овластени за давање
примарна правна помош и регистарот на правни факултети овластени
за давање примарна правна помош...
3170. Правилник за минималните просторни и технички услови кои треба
да ги исполнуваат здруженијата заради запишување во регистарот на
здруженија овластени за давање примарна правна помош.........................
3171. Правилник за образецот на трошковникот за обемот на извршената
работа од здруженијата и правните
клиники...............................................
3172. Правилник за формата и содржината на барањето за секундарна правна
помош.................................................
3173. Правилник за форматa и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот на адвокати за
секундарна правна помош................
3174. Правилник за форматa, содржината
и начинот на водење на регистарот
на адвокати за секундарна правна помош....................................................
3175. Правилник за образецот на трошковникот за дадената секундарна
правна помош од адвокат.................
3176. Правилник за образецот на доставениот трошковник од страна на адвокатот за дадената правна помош на
деца....................................................
3177. Правилник за образецот на барањето за бесплатна правна помош во постапка за признавање на право на
азил......................................................
3178. Правилник за образецот на трошковникот за дадената секундарна
правна помош од страна на адвокат
во постапка за признавање на право
на азил................................................

193/2
193/3

199/5

199/10

199/14

199/16

199/16
199/19

199/26

199/30
199/30

199/32

199/34

199/39
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3179. Правилник за начинот за назначување на адвокат.....................................
199/41
3180. Правилник за содржината, формата
и начинот на водење евиденција за
податоците што се однесуваат на решавањето на поднесените барања за
секундарна правна помош и содржината на извештаите............................
199/42
3181. Правилник за начинот на распишување и спроведување на јавниот конкурс за доделување на финансиски
средства за давање на примарна
правна помош на овластените здруженија и правните клиники даватели
на примарна правна помош, проверката на поднесените документи, начинот на бодување при оценување на
пријавите и вршењето на контрола
на трошењето на средствата.............
199/45
3182. Тарифа за надомест на трошоците за
работа на здруженијата и правните
клиники за давање на примарна
правна помош....................................
199/54
3281. Решение за престанок на службата
на нотарот ............................................
209/2
3330. Правилник за начинот на постапување по барањето за бесплатна правна помош...........................................
214/14
3457. Правилник за формата, содржината
и начинот на издавање на службената легитимација, униформата и ознаките на униформата на затворската
полиција ...............................................
220/43
3562. Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
228/10
3592. Решение за престанок на службата
на нотарот ............................................
231/9
4001. Список на поставени постојани судски преведувачи.................................
257/3
4110. Правилник за начинот на полагање
на правосудниот испит и за формата
и содржината на Уверението за положен правосуден испит........................
263/68
4169. Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање од
Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии..............
266/27
4307. Правилник за определување на додаток на плата за посебни услови за
работа и за работа изложена на ризик........................................................ 275/132
4510. Решение за престанок на должноста
извршител..........................................
279/3

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
359. Правилник за формата, содржината
и начинот на доставување на податоци за приливи на средства на сметки
на физички лица.................................
26/2

831. Правилник за висината на сопствен
приход на Царинската управа кој се
остварува по основ на давање на
стручна помош за примена на царинските и акцизните прописи преку организирање семинари и јавни трибини со право на надомест и начинот
на распределба..................................
842. Правилник за изменување на Правилникот за образецот, формата, содржината и начинот на водење на Годишниот финансиски извештај за политичките партии...............................
843. Правилник за формата и содржината на извештајот за сомневањата за
перење пари и/или финансирање на
тероризам..........................................
844. Правилник за формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 евра во
денарска противвредност или повеќе.
845. Правилник за карактеристиките на
софтверот за автоматска обработка
на податоците.....................................
846. Правилник за формата и содржината на извештајот за корисниците на
продажни места на зелените пазари..
847. Правилник за формата, содржината
и начинот на поднесување на месечниот извештај за исплатен доход-добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка.....
873. Правилник за формата и содржината на извештајот за трансферни цени,
видовите методи за утврдување на
цената на трансакцијата во согласност со принципот на „дофат на
рака“ и начинот на нивна примена...
909. Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас................
910. Правилник за начинот на користење
на електронскиот систем за јавни набавки....................................................
911. Правилник за начинот на избор на
постапките за јавни набавки кои ќе
бидат предмет на управна контрола,
како и за начинот на вршење управна
контрола.............................................
912. Правилник за начинот на водење
евиденција на постапките за јавни
набавки, како и содржината на евидентната книга....................................
913. Правилник за содржината на записникот од извршената управна контрола...................................................
914. Правилник за Програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот,
начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки...
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56/3

57/5

57/17

57/19
57/20
57/21

57/24

59/4

64/4
64/7

64/11

64/12
64/13

64/13
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915. Правилник за формата, содржината
како и начинот на изготвување на
Годишниот план за јавни набавки......
916. Правилник за видовите на посебни
услуги кои се предмет на договорите
за јавни набавки на услуги.................
917. Тарифник за висината на надоместоците за користење на електронскиот систем за јавни набавки................
918. Тарифник за висината на надоместоците за едукација за јавни набавки.
921. Правилник за изменување на Правилникот за образецот за финансиските извештаи со спецификација на
трошоците за приходите и расходите
на трансакциската сметка за изборна
кампања.............................................
1135 Правилник за содржината и видот
на податоците кои нотарите, банките, давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари),
осигурителните друштва кои вршат
работи на осигурување на живот,
правните лица чија дејност е купопродажба на возила, приредувачите на
игри на среќа во играчница (казино)
и другите приредувачи на игри на
среќа ги доставуваат до управата за
финансиско разузнавање и начинот
на нивно електронско доставување...
1150. Правилник за формата и содржината на барањето за паушално плаќање
на данокот на личен доход...............
1151. Правилник за формата и содржината на барањето како и начинот на издавање на потврдата за даночен резидент на Република Северна Македонија....................................................
1305. Правилник за начинот на пополнување на Царинската декларација и
Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на Царинската
декларација.......................................
1494. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност....................................
1804. Правилник за начинот на спроведување на даночното ослободување на
даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти....................................................
1888. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои
се поднесуваат заедно со барањето и
образец за потврда на исполнетост на
условите............................................
1889. Правилник за начинот и постапувањето за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит...........

64/18
64/20
64/23
64/23

65/3

86/3
89/3

89/6

105/19

111/27

126/9

130/24
130/33

1931. Правилник за начинот на пресмeтка
и уплата на аконтациите на данокот
на доход, формата и содржината и
начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за доход и данок.......................................
1955. Правилник за начинот на полагање
на испитот за финансиски инспектор,
како и формата и содржината на барањето за полагање на испит и на лиценцата за финансиски инспектор.....
2508. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат
при пополнување на царинската декларација..............................................
2509. Правилник за формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето од данок на додадена
вредност и увозни давачки, како и од
акциза при увоз на патнички автомобили и минерални масла и пропратната документација...........................
3359. Правилник за формата и содржината на даночниот биланс на непрофитни организации ....................................
3360. Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на
данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка .............
3423. Правилник за формата и содржината на пресметката на данок на добивка при престанување на условите за
даночно ослободување.....................
3518. Правилник за начинот на исправка
на аритметичка грешка во фазата на
евалуација на понудите.....................
3519. Правилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината
на образецот на извештајот од спроведената постапка..............................
3520. Правилник за формата и содржината на записникот од отворањето на
понудите...........................................
3848. Правилник за димензиите, формата
и ознаките на акцизната марка, начинот на пријавување и подигнување
на акцизните марки, содржината на
извештаите за подигнати, искористени и вратени акцизни марки и потребната документација, начинот на
враќање на неисправни, неискористени и оштетени акцизни марки, како
и начинот на уништување на акцизните марки..........................................
3849. Правилник за димензиите, формата
и ознаките на акцизната марка, начинот на пријавување и подигнување
на акцизните марки, содржината на
извештаите за подигнати, искористени и вратени акцизни марки, начинот
на враќање на неисправни, неискористени и оштетени акцизни марки,
како и начинот на уништување на акцизните марки.....................................

132/38

135/2

158/22

158/23
216/6

216/9

217/20
225/4

225/4
225/20

246/10

246/15
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3894. Правилник за видовите на градежни

4111.
4194.
4240.

4241.

4242.

4308.
4309.
4511.

4512.

4513.

4514.

4515.
4516.

активности кои се предмет на договорите за Јавни набавки на работи(*) .
250/41
Кодекс на однесување при спроведување на јавните набавки....................
263/73
Објава од Министерство за финансии.......................................................
269/2
Правилник за изменување на правилникот за начинот на користење на
електронскиот систем за јавни набавки.....................................................
271/5
Правилник за формата, содржината
и начинот на составување на Годишниот даночен биланс за обврзниците
кои вршат самостојна дејност ............
271/6
Правилник за начинот на примена
на даночно изземање или намалување согласно со меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување на доходот кој го остварува странско физичко лице, како и
формата и содржината на обрасците
за остварување на правото на изземање односно намалување .....................
271/10
Правилник за начинот на оданочување со акциза на алкохол и алкохолни пијалаци и тутунски производи... 275/132
Правилник за содржината на електронскиот регистар на акцизни обврзници...............................................
275/146
Правилник за формата и содржината на податоците кои се однесуваат
на плаќањата преку органот на
државната управа кој е надлежен за
трезорско работење како и начинот
на нивно објавување..........................
279/3
Правилник за содржината, начинот
на пополнување и поднесување на
пријавата за плаќање на данокот за
моторни возила..................................
279/3
Правилник за начинот на ослободување од данокот или враќање на платениот данок на моторни возила,
содржината на барањето за враќање
на платениот данок на моторни возила за дипломатски и конзуларни
претставништва и за меѓународни
организации и потребната документација..................................................
279/6
Правилник за начинот на ослободување од плаќање на данокот на моторни возила, формата и содржината
на потврдата за ослободување од
плаќање данок на моторни возила и
на барањето за ослободување од данок на моторни возила и потребната
документација....................................
279/9
Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данок
на извезени моторни возила..............
279/12
Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни возила во посебни случаи.....................................
279/15

4517. Правилник за содржината на регистарот на производители и трговци со
моторни возила, формата и содржината на пријавата за упис во регистарот и потребната документација.......
4518. Правилник за формата и содржината на месечниот извештај..................
4519. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на потврда за платени увозни давачки за
оцаринето моторно возило и формата
и содржината на потврдата за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило и потребната документација..................................................
4520. Правилник за движење на акцизни
добра во постапка на акцизно одложување................................................
4521. Правилник за начинот на оданочување со акциза на енергенти и електрична енергија..................................
4522. Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност..............
4523. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се
употребуваат при пополнување на
царинската декларација.....................
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279/18
279/20

279/22
279/25
279/60
279/72

279/75

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЕКОНОМИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
348. Правилник за контрола на квалитетот на електричната енергија............
25/3
349. Правилник за заштита во нисконапонските мрежи и припаѓачките
трансформаторски станици..............
25/7
350.
Правилник за изградба на надземни
електроенергетски водови со номинален напон од 1 kv до 400 kv..........
25/35
1466. Правилник за формата и содржината на барањето за овластување за изградба на нови или проширување на
постојни објекти за производство на
електрична енергија, комбинирано
производство на електрична и топлинска енергија или производство
на топлинска енергија.......................
110/11
1503. Правилник за обновливи извори на
енергија (*) ...........................................
112/2
1876. Листи на стоки за второ полугодие
од 2019 година за кои ќе се користи
принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first
served), од Европската заедница, Република Турција, Украина, Норвешка и Швајцарската конфедерација.....
129/4
1877. Листа за изменување на Листата на
стоки на царински квоти по Договорот за пристапување на Република
Македонија во СТО...........................
129/11
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2101. Правилник за формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната документација.......................................
2614. Правилник за методологијата за
пресметка на учеството на енергија
произведена од обновливи извори во
бруто финална потрошувачка на
енергија (*) ..........................................
2924. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање лиценца за продажба на алкохолни пијалaци, формата и содржината на образецот на лиценцата за
продажба на алкохолни пијалaци и
формата, содржината и начинот на
водење на Регистарот за издадени и
одземени лиценци.............................
3134. Правилник за техничките карактеристики и начинот на користење на
апликативниот софтвер за пријавување на податоците од фискалната
сметка и мобилната или десктоп апликација за пријавување на сторнираната фискална сметка и сторната
сметка.................................................
3337. Правилник за формата и содржината на барањето за исплата на финансиската поддршка, потребната документација, видовите на оправдани
инвестициски трошоци и начинот на
спроведување на исплатата на финансиска поддршка...........................
3424. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на обрасците за упис во
Трговскиот регистар и Регистар на
други правни лица.............................
3425. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот
на марки на производи од тутун и
сродни производи и содржината на
образецот на барањето за запишување во Регистарот на марки на производи од тутун и сродни производи....
3738. Правилник за изменување на Правилникот за обновливи извори на
енергија (*) ..........................................
4195. Листа на стоки на царински квоти
по Договорот за пристапување на Република Македонија во СТО..............
4196. Листи на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во Република Северна Македонија во 2020
година.................................................
4243. Правилник за просторните, материјално-техничките и безбедносните
услови, како и условите во однос на
кадарот за правните лица кои вградуваат уреди за погон на течен нафтен
гас и/или на компримиран земјен гас
во возилата...........................................

142/4

167/3

184/21

195/2

215/2

217/23

217/58
240/3

269/2

269/3

271/23

4244. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата........................................................

271/28

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
6. Риболовна основа за риболовна
вода „вештачко езеро - акумулација
Тиквешко езеро“ за период 2019 –
2024 година.......................................
1/4
10. Правилник за изменување на Правилникот за видот на ознаката за
сеча, видот на шумскиот жиг за ознака за сеча, начинот на вршење на ознаката за сеча, формата и содржината на книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во
државна сопственост, книгата за евиденција на извршена ознака за сеча
во шума во приватна сопственост и
книгата за евиденција на направена
шумска штета во шума во државна
сопственост........................................
2/2
588. Правилник за формата и содржината на барањето, потребната документација за исполнетост на условите,
содржината и начинот на водење на
евиденцијата.......................................
33/10
644. Правилник за формата, содржината
и образецот на сертификатот за сообразност на производство на органски
производи со земјата увозник, како
и начинот на издавањето и пропратната документација која ја придружува пратката со производи со органско потекло...................................
38/2
645. Правилник за формата, содржината
и образецот на сертификатите дека
производот, процесот на производство, подготовката или пуштањето
во промет на истиот е во согласност
со правилата и постапките утврдени
со закон, како и на евиденцијата која
ја водат субјектите ...............................
38/5
784. Правилник за начинот на земање на
мостри, постапката за вршење постконтрола, висината на надоместокот
за постконтрола и одредување на
процентот на мострите кој се вклучува во постконтролата за одделни видови земјоделски растенија................
50/12
848. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на фитосанитарниот сертификат или
фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на
пријавата за издавање на фитосанитарен сертификат (*)..........................
57/27
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849. Правилник за начинот на бодување
на првиот и вториот дел од испитот
за шумски полицаец..........................
850. Правилник за формата и содржината на Уверението за шумски полицаец.....................................................
851. Правилник за униформата и видот
на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција...............
1058. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите
трошоци по корисник за поединечна
мерка...................................................
1066. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на образецот на лиценцата и начинот
на водење на регистарот за издадени
лиценци за шумскокултурни работи
за активностите на сеча и дотур ........
1098. Методологија за дополнување на
Методологијата за процена на вредноста на средствата во земјоделството..................................................
1137. Правилник за изменување на Правилникот за местото на поставување,
начинот на поставување, формата и
содржината на барањето како и формата и содржината на одобрението за
поставување на пчелни семејства во
шума..................................................
1146. Наредба за преземање на мерки за
спречување на појава и ширење на
штетниот организам Monilinia fructicola (Winter) Honey и мерки за негово сузбивање.....................................
1259. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските критериуми
за избор на корисници по мерките за
рурален развој .....................................
1418. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето за полагање на ловечки
испит, формата и содржината на уверението за положен ловечки испит
како и формата и содржината на записникот за полагање на ловечки испит ........................................................
1419. Правилник за изменување на Правилникот за содржината на програмата за полагање на ловечкиот испит, висината на надоместокот за полагање на ловечкиот испит и висината на надоместокот на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит ........................................................

57/36

57/36

57/38

77/14

79/56

81/22

86/16

88/153

100/19

107/26

107/28

1607. Правилник за изменување на Правилникот за видот и начинот на жигосување, видот на шумскиот жиг за
жигосување за исечено дрво и дрвни
сортименти, начинот на издавање на
испратница, пуштање во промет на
исечено дрво, формата и содржината
на регистарот на издадени и заверени
испратници, формата и содржината
на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и висината на надоместокот за издадени испратници..............
1608. Правилник за изменување на Правилникот за трговија со материјал за
вегетативно размножување на виновата лоза ...............................................
2102. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на
контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината
и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на
брашното кое се става во промет......
2103. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето за упис во регистарот на
вршители на работи во функција на
консолидацијата, за формата и содржината на барањето за промена на
податоци во регистарот на вршители
на работи во функција на консолидацијата, за формата и содржината на
барањето за бришење од Регистарот
на вршители на работи во функција
на консолидацијата, потребната документација и начинот на водење на
регистарот на вршители на работи во
функција на консолидацијата............
2104. Правилник за изменување на Правилникот за пасоши за растенија(*)..
2472. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за постапката за регистрација на објекти и
оператори со храна за животни и
формата и содржината и начинот
на водење на регистрите за објекти
и оператори со храна за животни.....
2619. Правилник за содржината и начинот на водење на регистарот на откупувачи на тутун.................................
2620. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот
на откупувачи на тутун кaкo и потребната документација......................
2840. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на овластување на наставно-научна високо
образовна институција од областа на
тутунското производство за спроведување на обука за вршење на процена на тутун.........................................
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2841. Правилник за минимално техничките стандарди и услови кои треба да
ги исполнуваат опремата, хардверот
и функционалноста на софтверот за
електронскиот информативен систем
за евиденција на тутун за пријавени,
евидентирани, договорени површини
и количини и откупени количини
тутун по производители, откупувачи,
по типови и класи на тутун, по реколти поединечно, начинот на користење, одржување и надградба на истиот....................................................
2925. Правилник за формата и содржината на барањето за овластување на
наставно-научна
високообразовна
институција од областа на тутунското производство за организација,
подготовка и заверка на мостри
тутун.................................................
3114. Правилник за формата и содржината на образецот на пријавата како и
начинот на доставување на пријавата
за производството, површините, типовите тутун и очекуваното производство на необработениот тутун......
3115. Правилник за формата и содржината на барањето за полагање на испитот за добивање на лиценца за процена на тутун, лиценцата за процена на
тутун, начинот на пријавувањето и
спроведувањето на испитот како и
програмата и потребната литература
за полагање на испит за добивање на
лиценца за процена на тутунот.........
3214. Правилник за поблиските услови
кои треба да ги исполнува откупувачот на тутун за запишување во регистарот на откупувачи на тутун ............
3215. Правилник за начинот на запишување, промената, бришењето, потребната придружна документација за
запишување, начинот за ракување,
употребата, објавувањето и чувањето
на податоците од информативниот
систем за евиденција на тутун ..........
3331. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките
за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за
прифатливите трошоци по корисник
за поединечна мерка..........................
3338. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските критериуми
за избор на корисници по мерките за
рурален развој....................................
3339. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање на легитимација за стопански риболов, формата и содржината на образецот на легитимацијата за стопански риболов и начинот на нејзиното
издавање и враќање...........................

181/38

184/26

194/18

194/20

203/3

203/4

214/14

215/21

215/21

3340. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на водење на регистарот на
одгледувачи на риби, формата и содржината на образецот на барањето за
запишување во регистарот, како и
потребните докази за исполнување
на условите за запишување во регистарот...................................................
3341. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на водење на регистарoт на
репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, како и формата и содржината на
барањето за запишување во регистарот......................................................
3342. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на водење на регистар на организации на производители, како и
постапката за запишување односно
бришење од регистарот....................
3343. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на испитот за стопански риболов,
содржината на програмата за полагање на испитот, како и формата и содржината на уверението за положен
испит...................................................
3344. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на образецот на дозволата за рекреативен риболов и образецот за водење
евиденција, начинот на водење на
евиденцијата и доставување на податоците.................................................
3426. Решение за овластување за организација, подготовка и заверка на мостри
тутун...................................................
3514. Решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото
млеко..........................................
3522. Правилник за работната облека, изгледот на амблемот, опремата за работа и видот на оружјето што го носат инспекторите...............................
3523. Национална сортна листа...............
3541. Правилник за формата и содржината на идентификационата картичка за
процена на тутун................................
3821. Решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото
млеко .....................................................
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3882. Правилник за содржината на посебните планови за стопанисување со
шумите со стопанска намена и заштитна намена, како и начинот на нивната изработка, донесување и одобрување, содржината на посебните
планови за одгледување и заштита на
шумите во заштитените подрачја, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување и содржината на
посебниот план за стопанисување со
шумите во приватна сопственост над
30 ха, начинот на нивната изработка,
донесување и одобрување.................

96.

97.

819.

248/90

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО

Рег. бр.
Бр./стр.
386. Правилник за специјализациите и
супспецијализациите на здравствените работници со високо образование
од областа на стоматологијата и фармацијата и на здравствените соработ28/2
ници со високо образование...............
1260. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар
за основање, почнување со работа и
вршење на здравствената дејност во
100/19
здравствените установи ......................
2595. Правилник за висината на трошоците за судско-медицинската обдукција
на умрено лице ....................................
165/2
2926. Правилник за делокругот на работа
на внатрешните организациони единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони еди184/28
ници во здравствените установи.......
2961. Правилник за начинот на работата
на првостепените и второстепената
комисија за одобрување на прекинување на бременоста.............................
188/3
3231. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на
здравствените работници со високо
образование од областа на стоматологијата и фармацијата и на здравствените соработници со високо образование……........................…........
206/2
3795. Правилник за изменување на Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање,
почнување со работа и вршење на
здравствената дејност во здравстве243/19
ните установи....................................

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Рег. бр.
Бр./стр.
95. Правилник за формата и содржината на образецот на потврдата со бројот на освоени поени на приемниот
испит за запишување на Математичко - информатичката гимназија.....
5/75

820.

821.

965.
1072.

1073.

1099.

1956.
2445.
2451.

2452.
2473.

2621.

Правилник за образецот на барањето за доделување стипендија за ученици во Математичко-информатичката гимназија....................................
Правилник за начинот и поблиските
критериуми за доделување на месечна стипендија на учениците во Математичко-информатичката гимназија..
Правилник за начинот на проверка
на знаењата на учениците на приемниот испит за запишување во Математичко-информатичката гимназија,
бодирањето на резултатите од приемниот испит, како и минимумот бодови за положен приемен испит........
Календар за дополнување на Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната
2018/2019 година...............................
Календар за дополнување на Календарот за организација на учебната
2018/2019 година во јавните средни
училишта............................................
Правилник за формата и содржината на уверението за положен испит за
директор..............................................
Правилник за формата и содржината на педагошката документација и
евиденција во основното училиште,
како и за начинот на нивното водење
Правилник за начинот на водењето,
формата и содржината на педагошката евиденција и документација во
средните училишта............................
Правилник за поблиските услови за
надомест на трошоците при користење на правото на платено отсуство
на вработените во високообразовните установи за престој на првите сто
рангирани универзитети.....................
Правилник за критериумите и начинот на рангирање на универзитетите.
Календар за организација и работа
на основните училишта во учебната
2019/2020 година .................................
Правилник за начинот на финансирањето на организација на научни
собири и учество на домашни научни
истражувачи на меѓународни научни
собири и студиски престои во странство.....................................................
Календар за организација на учебната 2019/2020 година во јавните средни училишта.......................................
Правилник за изменување на Правилникот за образецот на барањето
за сместување во студентски дом и
образецот на барањето за добивање
стипендија..........................................
Правилник за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на
студентите кои студираат во Република Северна Македонија..................
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3796. Правилник за формата и содржината на уверението за положен стручен
испит за наставник приправник и
стручен соработник приправник во
основните и средните училишта.......

243/19

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Рег. бр.
Бр./стр.
11. Правилник за изменување на Правилникот за организацијата, составот
и начинот на работа на Комисијата за
ревизија на наод, оцена и мислење за
утврдување на инвалидност, односно
неспособност за работа.....................
2/3
120. Решение за давање согласност на
статутот на ЈУ Детски Дом „11 Октомври“ - Скопје .................................
8/61
144. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец декември
2018 година........................................
13/43
277. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел.......................
18/34
278. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел.......................
18/34
279. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка..................................................
18/35
280. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат за територија
на Република Македонија...................
18/35
281. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на јавен сектор...........................................
18/36
282. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
приватен сектор од областа на стопанството заради учество во колективно договарање на ниво на приватен сектор од областа на стопанството................................................
18/36
360. Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните
здруженија и нивната асоцијација, на
здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на
Република Македонија од приходите
од игри на среќа и од забавни игри
во 2019 година....................................
26/5
688. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од
областа на социјалната заштита.........
41/9
689. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од
областа на социјалната заштита.........
41/9
690. Правилник за изменување на Правилникот за оцена на видот и степенот на попреченост на лицата во
менталниот или телесниот развој ......
41/10

811. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јануари
2019 година........................................
859. Правилник за листата за видовите
на телесните оштетувања врз основа
на кои се стекнува со правото на паричен надоместок и процентите на
тие оштетувања..................................
874. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на директори на установи за
деца, стручни работници, стручни
соработници, воспитувачи и негователи во системот за згрижување и
воспитание на деца од предучилишна возраст, начинот на спроведување
на обуките, како и за формата и содржината на образецот на лиценцата
за работа ...............................................
877. Објава за висината на минималната
плата во бруто износ ...........................
886. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец февруари
2019 година.......................................
894. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град
Скопје..................................................
1067. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес ............
1071. Објава за стапката на трошоците за
живот и платите за месец март 2019
година ...................................................
1112. Правилник за начинот за издавање,
продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на
стручните работници во установите
за социјална заштита, формата, содржината и образецот на лиценцата за
работа.................................................
1125. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на водење на педагошката
документација и евиденција во детска градинка и центар за ран детски
развој.....................................................
1300. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец април 2019
година................................................
1420. Правилник за знаци за безбедност и
здравје при работа (*) ..........................
1430. Правилник за начинот за остварување на правото на надоместок на плата за скратено работно време, образецот на барањето и документацијата
за остварување на правото................
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63/3

79/58
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107/28

109/2
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1431. Правилник за начинот на соработка
за вклучување на корисникот на гарантирана минимална помош во активните мерки за вработување, како
и формата и содржината на образецот на индивидуалниот план............
1432. Правилник за начинот на остварување на правото на трајниот надоместок за згрижувач, образецот на барањето и потребната документација за
остварување на ова право.................
1433. Правилник за начинот на утврдување на состојбата и видот на приходите, имотот и имотните права на
подносителот и неговиот брачен другар или лице со кое живее во вонбрачна заедница, образецот на барањето и потребната документација за
остварување на правото на социјална
сигурност за старите лица................
1434. Правилник за начинот на остварување на правото на парична помош на
родител кој има дете со попреченост, образецот на барањето и потребната документација за остварување на ова право.................................
1435. Правилник за начинот на остварување на правото на еднократна парична
помош, образецот на барањето и потребната документација за остварување на ова право.................................
1436. Правилник за начинот на остварување на правото на гарантирана минимална помош, утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото,
образецот на барањето и потребната
документација...................................
1437. Правилник за начинот на остварување на правото на додаток за домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, односно
и по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна
возраст, образецот на барањето и
потребната документација................
1438. Правилник за поблиските услови и
начинот на остварување на правата
за заштита на децата, како и утврдување на состојбата на приходите,
имотот и имотните права на домаќинството и семејството за правата
детски додаток, родителски додаток
за дете и додаток за образование......
1439. Правилник за формата и содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на децата..

109/7

109/14

109/19

109/27

109/35

109/42

109/50

109/60

109/66

1495. Правилник за начинот на остварување на правото на надоместок заради
попреченост, потребната документација, составот на првостепената и на
второстепената комисија, формата и
содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење............
1496. Правилник за начелата на внатрешна организација на јавните установи за деца детски градинки..........
1595. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на прекршочниот платен
налог..................................................
1596. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските услови и начинот на остварување на правата за
заштита на децата, како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството и семејството за правата
детски додаток, родителски додаток
за дете и додаток за образование......
1597. Правилник за начелата на внатрешна организација на центар за социјална работа............................................
1805. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел......................
1806. Рeшение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел......................
1807. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел......................
1808. Рeшение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел......................
1809. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање..........
1810. Правилник за начинот за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице, образецот
на барањето и потребната документација, образецот за дадено мислење
од страна на матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго
лице, начинот на работа на стручната
комисија, составот и начинот на работата на второстепената комисија,
начинот на водење евиденција за издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод,
оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице................
1851. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ......
1852. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот
на спроведување на едукацијата и
начинот на водење на евиденцијата
за спроведената едукација ..................
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1853. Правилник за формата и содржина-

1854.
1855.

1890.

1902.
1945.
1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1963.

1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.

та на потврдата за стекнати знаења,
вештини и компетенции на практикантот, описот на практикантската
работа и времетраењето на практикантската работа..................................
Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог ..........
Правилник за формата и содржината на системот за евиденција, како и
следењето и известувањето за практикантската работа ..............................
Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град
Скопје................................................
Објава за стапките на трошоците на
живот и платите за месец мај 2019
година................................................
Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола ..........
Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово ..........
Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево........
Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово .....
Решение за давање согласност на
статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид...........
Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Центар за социјална
работа Валандово ................................
Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината
на потврдата за стекнати знаења,
вештини и компетенции на практикантот, описот на практикантската
работа и времетраењето на практикантската работа................................
Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Центар за социјална
работа Пробиштип.............................
Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип....
Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Центар за социјална
работа Кратово...................................
Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Центар за социјална
работа Кичево....................................
Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци....
Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш........

127/29
127/29

127/31

130/33
130/56
134/2
134/2
134/3
134/3
134/3
134/3

136/3
137/19
137/19
137/19
137/19
137/19
137/20

1974. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани........
1975. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија......
1976. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Специјален завод Демир Капија..........................................
1977. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Завод за заштита и
рехабилитација-Бања Банско............
1978. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Детски дом „11 Октомври“...............................................
1995. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Центар за социјална
работа Ресен.......................................
1996. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово.........
1997. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Центар за социјална
работа Крушево..................................
1998. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.....
1999. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка..................................................
2000. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе....................................................
2001. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица.....
2002. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.........
2003. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски
Брод....................................................
2004. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп.......
2083. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес..........
2086. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“.....
2087. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.........
2088. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ за згрижување деца
со воспитно-социјални проблеми и
нарушено поведение..........................

137/20
137/20
137/20
137/21
137/21
138/11
138/11
138/11
138/11

138/11

138/12
138/12
138/12

138/12
138/12
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2089. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар......
2159. Решение за давање согласност на
статутот на ЈУ Дом за доенчиња и
мали деца-Битола...............................
2160. Решение за давање согласност на
статутот на ЈУ Центар за социјална
работа Виница....................................
2161. Решение за давање согласност на
статутот на ЈУ Центар за социјална
работа Демир Хисар..........................
2218. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје...
2219. Решение за давање согласнот на
Статутот на ЈУ Завод за социјални
дејности-Скопје..................................
2237. Решение за давање согласност на
Статутот на Јавна Установа Детско
одморалиште „Илинден“–Гостивар...
2449. Објава за стапката на трошоците на
живот и исплата на платите за месец
јуни 2019 година .................................
2474. Правилник за поблиските услови и
начинот на остварување на правото
на партиципација во трошоците за
згрижување, воспитание, одмор и
рекреација на деца во јавните установи за деца...........................................
2585. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување
на правото на надоместок заради попреченост, потребната документација, составот на првостепената и на
второстепената комисија, формата и
содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење..............
2685. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јули 2019
година...................................................
2962. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на утврдување на состојбата и видот
на приходите, имотот и имотните
права на подносителот и неговиот
брачен другар или лице со кое живее
во вонбрачна заедница, образецот на
барањето и потребната документација за остварување на правото на социјална сигурност за старите лица ....
3135. Правилник за поблиските критериуми и начинот на користење на соодветен стан за сместување или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување на лицата со статус на бегалец согласно со
нивните потреби...............................
3136. Правилник за стандардите за прифат на барателите на право на азил....
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145/15
145/15
145/15
147/17
147/17
148/3
154/8

157/16

162/34
174/8

188/4

195/3
195/12
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3137. Правилник за начинот на згрижување и сместување на малолетните лица без придружба и ранливите категории на лица со признаено право на
азил во Република Северна Македонија.....................................................
195/12
3314. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец август 2019
година................................................
212/7
3709. Правилник за изменување на Правилникот за знаци за безбедност и
здравје при работа(*).........................
238/10
3725. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец октомври
2019 година.......................................
238/75
3740. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални
проблеми и нарушено поведениеСкопје.................................................
241/2
3812. Правилник за начинот на пресметката на износот за субвенционирање
и постапката за субвенционирање на
придонесите од задолжително социјално осигурување по основ на
зголемување на плата........................
244/34
3889. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈУ завод
за рехабилитација на деца и младинци-Скопје...................................... 249/121
4121. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец ноември
2019 година .......................................
263/91
4123. Правилник за начинот и обемот на
социјалните услуги, нормативите и
стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција.............
264/2
4124. Правилник за поблиските услови и
критериуми, потребната документација, образецот на барањето за добивање дозвола за вршење работи од
социјална заштита, начинот и постапката за издавање и одземање на дозвола за вршење работи од социјална
заштита и начинот на водење на евиденцијата на лиценцирани даватели на
социјални услуги...............................
264/12
4125. Правилник за начинот и обемот на
социјалните услуги, нормативите и
стандардите за давање на социјалните услуги живеење со поддршка.......
264/15
4126. Методологија за формирање на цените на услугите во зависност од
стандардите и нормативите за давање на социјалната услуга..................
264/22
4188. Правилник за поблиски услови за
доделување на средства, образецот за
бодовна скала, начинот на доделување на средства на здруженија и други приватни даватели на социјални
услуги за давање социјални услуги...
268/2
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4189. Правилник за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците
кои можат да се сместат во едно
згрижувачко семејство и стандардите
за давање на услугата според видот
на згрижувањето................................
268/5
4190. Правилник за начинот и обемот на
социјалните услуги, нормативите и
стандардите за давање на социјалните услуги, помош и нега во домот....
268/10
4191. Правилник за нормативите и стандардите во однос на простор, средства и кадри и потребната документација за давање на социјална услуга
сместување во установа за третман и
рехабилитација на лица со попреченост, лица кои имаат проблем со зависности и други маргинализирани
лица....................................................
268/20
4310. Правилник за висината на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа.............
275/146
4524. Програма за финансирање на програмските активности на Националните инвалидски организации, нивните
здруженија и нивната асоцијација, на
здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на
Република Северна Македонија од
приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2020 година................
279/79

МИНИСТЕРСТВО
ЗА КУЛТУРА
Рег. бр.
Бр./стр.
2453. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на полагањето на испитот за добивање лекторска лиценца и за програмата за испитот.....................................
156/5
3427. Одлука за изменување на Одлуката
за утврдување на коефициентите и
вредноста на коефициентот за
пресметување на платите на директорите во националните установи од
областа на културата........................
217/62

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Рег. бр.
Бр./стр.
39. Решение за избор на најповолен барател на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници.......
4/42
133. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот,
правилата и посебните услови за
вршење на надзор на стручното оспособување на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, како и посебните услови кои
треба да ги исполнува лице за да
врши работи на инспектор.................
10/2

195. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на надзор и посебните услови кои треба да
ги исполнува лице за да врши
инспекциски работи на воздухоплови, нивна градба, одржување и
пловидбеност.....................................
790. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето за добивање на одобрение за локација за поставување на
објект на водна површина и формата
и содржината на одобрението за локација за поставување на објект на
водна површина.................................
805. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
издавање, обновување и одземање на
лиценците за проектирање на градби,
ревизија на проектна документација,
управител на градба, изведувач на
градби, надзор над изградбата на
градби и управител на одржување на
објекти, формата и содржината на
образецот на лиценците, како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот за издадени, обновени и одземени лиценци..............
806. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
издавање, обновување, одземање на
овластувања за изработка на проектна документација, за ревизија на
проектна документација, за инженер
за изведба и за надзорен инженер,
формата и содржината на образецот
на овластувањата, како и формата,
содржината и начинот на водењето
на регистарот за издадени и одземени овластувања..................................
807. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на истакнување на логото на
Капетанијата на пристаништата........
808. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на водење на регистарот на
пливачки објекти...............................
852. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на образецот и начинот на водење на
Регистарот за издадени бродски
книшки и дозволи за качување на
брод.....................................................
853. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање на одобрение за организирање на
одржување на спортски и други приредби на внатрешните води и потребната документација, како и формата
и содржината на образецот на одобрението..............................................
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854. Правилник за изменување на Правилникот за образецот и содржината
на главната книга на регистарот на
бродовите.......................................
855. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на
пливачки објект и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението за
поставување на пливачки објект........
856. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на бродските исправи и книги на
бродовите во внатрешната пловидба..
857. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на образецот на легитимацијата на
Државниот комунален инспектор и
начинот на нејзино издавање и одземање....................................................
858. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на
патници по внатрешните пловни патишта во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на
одобрението.......................................
862. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација, формата и
содржината на образецот на дозволата за управување со гробишта, како и
начинот на издавање и одземање на
дозволата и формата, содржината и
начинот на водење на регистарот за
издадени и одземени дозволи за управител со гробишта..........................
863. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација, формата и
содржината на образецот на дозволата за вршење на погребални услуги,
начинот на издавање и одземање на
дозволата, како и формата и содржината на регистарот за издадени и одземени дозволи за вршење на погребални услуги.....................................
875. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и содржината
на водење на дневник на градежен
инспектор, односно овластен градежен инспектор .....................................
876. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на
стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на
одобрението .........................................

57/44

57/52

57/55

57/67

57/69

58/5

58/11

59/12

59/17

880. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на прекршочниот платен налог..........
881. Правилник за изменување на Правилникот за постапката за нострификација, содржината на писмениот извештај, согласноста за нострификација и начинот на заверување на проектите од страна на комисија............
882. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на записникот за извршен увид на самото место со технички податоци за
бесправниот објект............................
883. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на прекршочниот платен налог.........
884. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на стекнување
звање управувач на чамец, планот и
програмата за полагање испит за
стекнување звање управувач на чамец, образецот на уверението за
стекнатото звање и начинот на бодирање на првиот – теоретски дел од
испитот...............................................
895. Правилник за изменување на Правилникот за начинот за издавање, обновување и одземање на лиценците и
овластувањата, формата и содржината на образецот на лиценците и овластувањата, висината на надоместокот за издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на
регистрите.........................................
896. Правилник за начинот на издавање,
продолжување и одземање на лиценцата, формата и содржината на
образецот на барањето за издавање
на лиценцата, како и формата и содржината на образецот на лиценцата
за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради.
897. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот
на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација..............
1015. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота,
формата и содржината на образецот
на дозволата за одржување на јавна
чистота, начинот на издавање и одземање на дозволата за одржување на
јавна чистота, формата и содржината
на регистарот за издадените дозволи
за одржување на јавната чистота, како и начинот на неговото водење......
1100. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....
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1138. Правилник за техничките правила
за утврдување способност за пловидба на чамец и баждарење, начинот на
водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистaрската ознака..
86/18
1171. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на надзор како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши
надзор на давањето на услуги на воздухопловна навигација......................
91/2
1288. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на потврдата за вршење на превоз на
носителите на семејно земјоделско
стопанство.........................................
103/4
1289. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на дозволата за посебен линиски превоз на патници...................................
103/6
1290. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и
програмата за полагање на испитот
за добивање на СПК на лице одговорно за превоз, формата и содржината на пријавата за полагање на испит, записникот за положен испит и
на сертификатот................................
103/8
1306. Правилник за начинот и поблиските
услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на
одобрени линии во меѓуопштинскиот
и меѓународниот превоз на патници,
издавање, продолжување и одземање
на дозволата за одобрена линија,
формата и содржината на образецот
на дозволата и на возниот ред........... 105/182
1673. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор
на специјализирани услуги со воздухоплов и воздухопловно спортски
дејности, како и посебните услови
кои треба да ги исполнува лице за да
врши работи на инспектор .................
119/7
1674. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор
на заштитата на патничките права во
воздушен сообраќај, како и посебните услови кои треба да ги исполнува
лице за да врши работи на инспектор
119/7
1731. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и формата
на извештајот за случени сериозни
несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот сообраќај.......................
123/50
1732. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на
евиденција за спроведената едукација.....................................................
123/67

1733. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето за издавање на првата
потврда и дополнителната потврда за
пуштање во употреба на железничко
возило, како и за формата и содржината на првата потврда и дополнителната потврда за пуштање во употреба на железничко возило...............
1734. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на поканата за едукација, начинот на
спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на
евиденција за спроведената едукација.....................................................
1735. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на поканата за едукација, начинoт на
спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на
евиденција за спроведенатa едукација.....................................................
1736. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето за обука за општа професионална способност, како и формата и содржината на образецот на
потврдата за успешно завршена
обука.................................................
1737. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината,
начинот на издавање и одземање на
службената легитимација на инспекторот надлежен за сигурност на железничката инфраструктура, за сигурност на влеча на возови и возни
средства, за сигурност на превоз на
патници и стока и за сигурност на
сигнално-сигурносни, телефонско телеграфски и електротехнички
постројки...........................................
1738. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањетo и упатството за пополнување на барање за овластување на
лицата-испитувачи на машиновозачи
за општа професионална способност,
за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, формата и содржината
на образецот на овластувањето и
формата и содржината на регистарот
на издадени овластувања.................
1739. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на
сертификат за сигурност, формата и
содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и формата и содржината на регистарот за издадени сертификати за сигурност.....
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1740. Правилник за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање
на сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби,
формата и содржината на образецот
на сертификатот за сигурност, како и
формата и содржината на регистарот
за издадени сертификати за сигурност....................................................
123/94
1741. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на
одобрението за сигурност за управување со железничка инфраструктура,
формата и содржината на образецот
на одобрението за сигурност, како и
формата и содржината на регистарот
на издадени одобренија за сигурност....................................................
123/106
1811. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на обрасците на легитимациите на
државните инспектори за патишта и
на овластените инспектори за патишта на општините, односно на градот
Скопје, како и начинот на нивното
издавање и одземање........................
126/43
1812. Правилник за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за автотакси возач, формата и содржината на записникот за положен испит и на сертификатот за авто-такси возач.............
126/47
1891. Правилник за изменување на Правилникот за постапката за издавање
на дозвола, формата и содржината на
дозволата за машиновозачот и формата и содржината на регистарот за
издадени дозволи..............................
130/34
1892. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето и упатството за пополнување на барањето за овластување
на правното лице за вршење на обука
за општа професионална способност
и потребната документација, формата и содржината на образецот на овластувањето, како и програмата за
обука за општа професионална способност, за стручно познавање и
компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање
и компетентност во врска со железничката инфраструктура...................
130/36
1893. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на сертификатот за познавање на железничка инфраструктура и железничко возило.....................................
130/42

1894. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето и упатството за пополнување на барање за овластување на
лицата-обучувачи за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со
железничкото возило и стручно познавање и компетентност во врска со
железничката инфраструктура, формата и содржината на образецот на
овластувањето и формата и содржината на регистарот на издадени овластувања..........................................
1895. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на барањето на машиновозач за полагање на испит за општа професионална способност, формата и содржината на образeцот на уверението
за положен испит како и начинот и
постапката за полагање на испитот..
2169. Правилник за изменување на Правилникот за образецот на дозволата
за слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај............
2170. Правилник за постапката за издавање на бродската книшка и дозволата
за качување на брод, формата и содржината на образецот на бродската
книшка и на дозволата за качување
на брод, начинот на внесување на податоците и пријавувањето и објавувањето на изгубена, односно украдена бродска книшка и дозвола за качување на брод......................................
2636. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на образецот на одобрението за
вршење на превоз на опасни материи
во патниот сообраќај ...........................
2706. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор
и посебните услови кои треба да ги
исполнува лице за да врши инспекциски работи на воздухоплови, нивна градба, одржување и пловидбеност....................................................
2772. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на надзор и посебните услови кои треба да
ги исполнува лице за да врши надзор
на јавен воздушен превоз ....................
2940. Правилник за формата и содржината на Лиценците за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај и извод од лиценцата, начинот на добивање, односно за одземање на лиценцата односно на изводот
од лиценцата и формата и содржината на барањето за добивање или обновување на лиценца за вршење на
одделни видови на превоз во патниот
сообраќај............................................
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130/42

130/48

146/7

146/10

170/2

175/10

179/2

186/13
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3053. План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2020
година..................................................
3216. Правилник за критериуми и постапка за овластување на лица за испитувачи во листата на воздухопловни
стручњаци ............................................
3217. План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2020
година...................................................
3282. Правилник за изменување на Правилникот за техничките правила за
утврдување способност за пловидба
на чамец и баждарење, начинот на
водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистерска ознака ....
3345. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на надзор на здравствената способност на
персоналот во воздухопловството,
медицинските служби на аеродром,
овластените здравствени установи и
овластените лекари поединци-АМЕ,
како и посебните услови кои треба да
ги исполнува лице за да врши работи
на инспектор за воздухопловна медицина................................................

192/7

203/5
203/16

3428. Решение за прогласување на Палеонтолошки локалитет - Стамер за
природна реткост...............................
3509. Правилник за изменување и дополнувањe на Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на
емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи
кои ги емитираат стационарните извори во воздухот* ................................

217/62

223/7

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО
И АДМИНИСТРАЦИЈА
209/3

215/37

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
2684. Решение за прогласување на Киселичка Пештера за природна реткост..
174/2
2727. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарните извори (*)...
176/14
3222. Решение за прогласување на Чинар –
Охрид за природна реткост ................
205/2
3223. Решение за прогласување на Даб
благун - с. Бели за природна реткост
205/2
3224. Решение за прогласување на Црна
дудинка - Лесново за природна реткост .......................................................
205/5
3225. Решение за прогласување на Карактеристичен геолошки профил - Звегор за природна реткост .....................
205/5
3226. Правилник за планирање, проектирање, подигање и одржување на зеленилото...............................................
205/10
3283. Правилник за формата и содржината на барањето, како и формата и
содржината и начинот и постапката
на издавање на дозволата за собирање на засегнати и заштитени диви
видови растенија, габи, животни и
нивни делови .......................................
209/5

Рег. бр.
Бр./стр.
1177. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на трансфер - листa на
можни преземања на вработените во
јавниот сектор, начинот на водењето,
начинот на пристап, како и начинот
на обезбедување на одговорност за
веродостојноста и безбедноста на податоците............................................
93/2
3630. Правилник за стандардите за квалитет на податоци во поединечните бази на податоци на надлежните органи и изворниците на податоци..........
233/14
3631. Правилник за начинот и техничките
процедури на вршење уписи, чување
и бришење на изворните податоци во
Регистарот и начинот и техничките
процедури за интеграција на податоците во Регистарот............................
233/14
3632. Правилник за содржината и начинот на поднесување барање за иницирање постапка за вршење уписи на
изворните податоци или промена на
податоци во Регистарот и содржината и начинот на издавање потврда за
прием на барање за вршење упис или
промена на изворни податоци и содржината и начинот за нотификација
поради несовпаѓање на податоци......
233/15
3633. Правилник за начинот, техничките
процедури и мерките за одржување
на системите на кои се обработуваат
поединечните бази на податоци и начинот, техничките процедури и мерките кои треба да се преземат за
обезбедување на единствените технолошки стандарди и процеси..........
233/16
3634. Правилник за содржината, формата
и начинот на водење на Регистарот
на надлежните органи и други субјекти што користат податоци од Централниот регистар на население........
233/16
3809. Правилник за начинот на постапување на посредниците како и образецот на договорот помеѓу посредникот и корисникот на електронската
услуга.................................................
244/26
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3810. Правилник за начинот за електронско плаќање за административните
услуги кои се обезбедуваат по електронски пат........................................
3811. Правилник за начинот на проверка
на идентитетот на корисникот при
поднесувањето на барањето по електронски пат со користење на
единствената околина........................
3895. Правилник за формата и содржината на записникот за извршен Инспекциски надзор ........................................
3896. Правилник за формата и содржината на Решението по извршен Инспекциски надзор ........................................
4033. Правилник за распределбата и формирањето на надлежните органи во
административни канцеларии во една точка за услуги.............................
4112. Правилник за начинот на користење
на информациските системи за обработка на податоците во електронска
форма од страна на органите преку
МИМ и формата, содржината и начинот на користењето, запишувањето,
пристапот и чувањето на регистарот
на услуги............................................
4113. Правилник за минималните технички барања и стандарди за обезбедување на електронски услуги..............
4114. Правилник за стандардизираните
обрасци во електронска форма обезбедени преку националниот портал
за електронски услуги.......................
4115. Правилник за начинот и процедурата за упис во Листата на правни лица
кои вршат проверка за интероперабилност на информациските системи, формата и содржината на сертификатите за интероперабилност,
процедурата за издавање сертификат
за интероперабилност и процедурите
за проверка на безбедноста и интероперабилноста на информациските
системи..............................................
4116. Правилник за содржината на електронската потврда за прием на барањето во електронска форма..............
4267. Правилник за утврдување на најнискиот износ од осигурувањето од
евентуалната штета предизвикана од
издавачот и минималниот износ или
видот на покритието на осигурување
од ризикот од одговорност за штета
причинета од страна на давателот на
квалификувана доверлива услуга......
4268. Правилник за начинот и процедурата за чувањето на документацијата и
опремата преземена од давател на
квалификувана доверлива услуга кој
изјавил намера за престанок за вршење дејност..........................................

244/29

244/30
250/47

250/52
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4269. Правилник за содржината и начинот на водењето на листата на средства за создавање на квалификуван
електронски потпис или квалификуван електронски печат, начинот на
поднесување на барањето за регистрација во листата, потребните документи со барањето, начинот на регистрација во листата и содржината
на потврдата за сообразност на средство за создавање на квалификувани
електронски потписи или електронски печати и начинот на нејзино издавање................................................

274/6

УСТАВЕН СУД
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
260/13

263/74
263/75

263/76

Рег. бр.
Бр./стр.
121. Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.93/2018 од 12
декември 2018 година.........................
8/61
122. Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.115/2017 од 5
декември 2018 година..........................
8/61
123. Издвоено мислење на Уставниот суд
на Република Македонија....................
8/66
124. Издвоено мислење на Уставниот суд
на Република Македонија...................
8/67
125. Издвоено мислење на Уставниот суд
на Република Македонија...................
8/68
705. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.52/2018 од 6
февруари 2019 година...........................
42/2

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

263/77
263/86

274/4

274/5

Рег. бр.
Бр./стр.
966. Одлука на Уставeн суд на Република
Северна Македонија У.бр. 59/2018 од
27 март 2019 година...........................
70/14
1042. Решение на Уставeн суд на Република
Северна Македонија У.бр. 129/2018
од 27 февруари 2019 година...............
76/2
1043. Издвоено мислење на Уставeн суд на
Република Северна Македонија.........
76/4
1113. Решение на Уставeн суд на Република Северна Македонија, У.бр. 39/2018
од 3 април 2019 година.......................
83/5
1114. Издвоено мислење од Уставен суд на
Република Северна Македонија..........
83/9
1195. Одлука на Уставен суд на Република
Северна Македонија У.бр. 56/2018 од
8 мај 2019 година...............................
95/2
1196. Одлука на Уставен суд на Република
Северна Македонија У.бр. 130/2018
од 8 мај 2019 година...........................
95/4
1896. Решение на Уставен суд на Република Северна Македонија У.бр. 121/18
од 29 мај 2019 година........................
130/50
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1897. Издвоено мислење на Уставен суд на
Република Северна Македонија.........
2171. Одлука на Уставен суд на Република
Северна Македонија У.бр. 82/2017 од
10 јули 2019 година.............................
2941. Решение на Уставен суд на Република Северна Македонија У.бр. 127/18
од 3 јули 2019 година.........................
2942. Издвоено мислење од Уставен суд на
Република Северна Македонија.........
3153. Одлука на Уставен суд на Република
Северна Македонија У.бр. 57/2019 од
29.5.2019 година.................................
3154. Издвоено мислење од Уставен суд на
Република Северна Македонија.........
3206. Деловник за изменување на Деловникот на Уставен суд на Република Македонија...............................................
3259. Одлука на Уставен суд на Република
Северна Македонија У.бр. 123/2018
од 25 септември 2019 година..............
3324. Одлука на Уставен суд на Република
Северна Македонија У.бр. 77/2018 од
2.10.2019 година..................................
3510. Одлука на Уставeн суд на Република
Северна Македонија У.бр. 99/2019 од
2 октомври 2019 година.....................
3524. Одлука од Уставен суд на Република
Северна Македонија...........................
3813. Одлука на Уставен суд на Република
Северна Македонија под У.бр. 80/19
од 13 ноември 2019 година................

130/53
146/34
186/23
186/30
198/2
198/9
202/2
207/16
213/6
223/8
226/5
244/35

СУДСКИ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
134. Оглас од Судски совет на Република
Македонија..........................................
10/3
351. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Берово............................
25/85
352. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Крушево........................
25/85
353. Решение од Судски совет на Република Македонија.................................
25/85
589. Оглас од Судски совет на Република
Македонија..........................................
33/12
691. Решение од Судски совет на Република Македонија ..................................
41/10

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
755. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија...................
48/2
756. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....................
48/2
757. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија....................
48/3
758. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија....................
48/3

832. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија...................
898. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија....................
1068. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија...................
1069. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија...................
1126. Одлука за избор на претседател на
Судски совет на Република Северна
Македонија ..........................................
1127. Одлука за избор на заменик претседател на Судски совет на Република
Северна Македонија ...........................
1188. Оглас за избор на претседател на Основен суд Неготино............................
1291. Оглас од Судски совет на Република
Северна Македонија...........................
1467. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Неготино..................
1813. Одлука за избор на судии поротници
на Основен кривичен суд Скопје......
1856. Одлука за исправка на Одлуката за
избор на судии поротници на Основен кривичен суд Скопје ..................
1957. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија...................
2220. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија...................
3138. Одлука за избор на судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија..................................................
3197. Оглас од Судски совет на Република
Северна Македонија............................
3491. Одлука за избор на заменик претседател на Судски совет на Република
Северна Македонија...........................
3492. Одлука за избор на претседател на
Основниот суд Битола......................
3493. Одлука за избор на претседател на
Основниот суд Велес........................
3494. Одлука за избор на претседател на
Основниот суд Делчево....................
3495. Одлука за избор на претседател на
Основниот суд Крива Паланка..........
3496. Одлука за избор на претседател на
Основниот суд Прилеп......................
3497. Одлука за избор на претседател на
Основниот суд Штип........................
3498. Оглас за избор на 1 (еден) член на
Судскиот совет на Република Северна
Македонија од редот на судиите
припадници на заедниците кои не се
мнозинство во Република Северна
Македонија за целата територија на
Република Северна Македонија..........
3499. Оглас за избор на Претседател на
Основен суд Кавадарци.....................
3567. Одлука за избор на претседател на
Основниот суд Кичево........................
3568. Одлука за избор на претседател на
Основниот граѓански суд Скопје........

56/4
63/14
79/58
79/58
85/87
85/87
94/4
103/10
110/14
126/51
128/2
135/7
147/18
195/13
200/7
222/7
222/8
222/8
222/8
222/8
222/9
222/9

222/9
222/10
229/8
229/8
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3569. Одлука за избор на претседател на
Основниот суд Неготино....................
3570. Одлука за избор на претседател на
Виш управен суд.................................
3710. Одлука за измена и дополнување на
Одлуката бр.02-2114/1 од 1.12.2015
година...................................................
3711. Оглас за избор на 3 (тројца) судии на
Врховниот суд на Република Северна
Македонија за граѓанска област..........
3822. Оглас од Судски совет на Република
Северна Македонија ............................
4022. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија...................
4171. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Кочани......................
4172. Одлука за избор на судија на Управен суд.................................................
4173. Одлука за избор на судија на Управен суд.................................................
4174. Решение за престанок на мандат на
член на Судскиот совет на Република
Северна Македонија...........................
4175. Решение за спроведување на избор
на член на советот од редот на судиите припадници на заедницата која е
повеќе од 20% од населението во Република Северна Македонија.............
4270. Одлука за избор на Претседател на
Основниот суд Кавадарци.................
4271. Одлука за избор на Претседател на
Основниот суд Струга.......................
4272. Деловник за работа на Судскиот совет на Република Северна Македонија

229/8
229/8
238/10
238/10
245/5
258/8
266/28
266/29
266/29
266/29

266/29
274/9
274/9
274/9

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Рег. бр.
Бр./стр.
3500. Оглас за заменици на Народниот правобранител на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје, Битола и Кичево.......................................
222/10
4002. Оглас за заменик на Народниот правобранител на Република Северна
Македонија за подрачјето на Скопје...
257/6
4034. Исправка на Огласот за заменик на
Народниот правобранител на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје......................................
260/14

ДРЖАВНА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
709. Обрасци од Државна изборна комисија......................................................
43/2
720. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинските изборни комисии ..............
44/3
796. Обрасци од Државна изборна комисија ........................................................
52/3

822. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии..............
864. Обрасци од Државна изборна комисија......................................................
899. Утврдена единствена листа на кандидат за Претседател на Република
Северна Македонија............................
1044. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии..............
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54/6
58/17
63/14
76/9

ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА СТАТИСТИКА
Рег. бр.
Бр./стр.
98. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец декември 2018 година.....................................................
5/79
99. Објава за движењето на индексот на
трошоците на животот во Република
Македонија..........................................
5/79
703. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2019 година .
41/19
812. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Северна Македонија за месец февруари
2019 година.........................................
53/31
1041. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Северна
Македонија за месец март 2019 година.....................................................
75/24
1175. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Северна
Македонија за месец април 2019 година .......................................................
92/20
1613. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Северна
Македонија за месец мај 2019 година
117/7
2084. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Северна
Македонија за месец јуни 2019 година.....................................................
140/44
2085. Објава за движењето на индексот на
трошоците на животот во Република
Северна Македонија...........................
140/44
2617. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Северна
Македонија за месец јули 2019 година .......................................................
167/7
2958. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Северна
Македонија.........................................
187/7
3277. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Северна
Македонија за месец септември 2019
година.................................................
208/27
3641. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Северна
Македонија за месец октомври 2019
година.................................................
233/23
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3960. Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Северна
Македонија за месец ноември 2019
година..................................................

254/23

KOМИСИЈА ЗА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
12. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
2/3
13. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2/3
14. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
2/4
648. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................
40/2
649. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник........
40/2
650. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
40/2
651. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија...
40/3
652. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
40/3
653. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
40/3
654. Решение за обновување на дозвола за
работење на брокер............................
40/4
655. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
40/4
656. Решение за издавање уверение за инвестиционо советување......................
40/4
657. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда прва емисија на перпетуални обврзници.....................................................
40/5
658. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија....
40/6
659. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочнидолжнички
хартии од вредност по пат на јавна
понуда - прва емисија на конвертибилни обврзници.................................
40/6
660. Решение за издавање дозвола за понуда за преземање..............................
40/7
661. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со
хартии од вредност.............................
40/7
662. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо
советување..........................................
40/8
663. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на
хартии од вредност при поднесување
на барањето за одобрение на јавна
понуда на хартии од вредност...........
40/9

664. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд...............................................
665. Упатство за вршење на проценка на
ризик од перење пари и финансирање
тероризам за субјектите под надзор
на Комисија за хартии од вредност на
Република Македонија........................
693. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда...

40/9

40/9
41/11

KOМИСИЈА ЗА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
710. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија.........................................
43/85
711. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија.........................................
43/85
712. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија.........................................
43/85
713. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
43/86
714. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда...
43/86
715. Правилник за за престанување на
важење на Правилникот за условите
и начинот за добивање одобрение за
издавање или регистрирање на домашни хартии од вреденост во странство......................................................
43/87
797. Решение за бришење на акционерско
друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за
известување ..........................................
52/51
798. Решение за бришење на акционерско
друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за
известување ..........................................
52/51
799. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија ................................................
52/51
809. Правилник за критериумите за утврдување на заедничко дејствување
согласно Законот за преземање на акционерски друштва.............................
53/28
889. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда...
62/2
1016. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник........
71/18
1017. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник........
71/18
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1018. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
1128. Решение за давање одобрение за издавање на хартии од вредност по пат
на јавна понуда ....................................
1129. Решение за давање одобрение за издавање на хартии од вредност по пат
на јавна понуда ....................................
1139. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија..............................................
1140. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија..............................................
1234. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија ...............................................
1235. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги
содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа..
1292. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржина
на месечниот извештај за работењето
на овластено правно лице со дозвола
за работа со хартии од вредност......
1293. Правилник за начинот и постапката
за вршење контрола и надзор...........
1294. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на
налози................................................
1374. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија..............................................
1375. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда..
1599. Рeшение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија..............................................
1600. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија..............................................
1601. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија..............................................
1602. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија..............................................
1603. Решение за запишување на Акционерско друштво во регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.........................
2221. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија..............................................
2222. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија..............................................

71/18
85/87
85/88
86/30
86/30
97/8

97/8

103/10
103/15

103/26
106/40
106/42
116/21
116/21
116/21
116/22

116/22
147/18
147/18

2223. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување...............................
2224. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување..............................
2225. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување...............................
2226. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување..............................
2227. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување..............................
2228. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување..............................
2229. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување..............................
2230. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување..............................
2238. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2239. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2240. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2241. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2242. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2243. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2244. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2245. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2246. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2247. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2248. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2249. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2250. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
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147/18
147/19
147/19
147/19
147/19
147/20
147/20
147/20
148/3
148/3
148/3
148/3
148/4
148/4
148/4
148/4
148/4
148/5
148/5
148/5
148/5
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2251. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2252. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2253. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2254. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија..............................................
2255. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија...............................................
2256. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија..............................................
2257. Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна Македонија............................................
2258. Решение од Комисија за хартии од
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за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки можат да отвораат и да имаат
сметки во странство...........................
2843. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за
утврдување на адекватноста на капиталот...................................................
2844. Одлука за изменување на Одлуката
за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.......
2845. Одлука за изменување на Одлуката
за начинот и условите под кои резидентите можат да вршат наплата и
плаќање во ефективни странски пари
во трансакциите со нерезиденти..........
2846. Одлука за изменување на Одлуката
за Методологијата за пресметување
годишна стапка на вкупните трошоци....................................................
2847. Одлука за издавање на ковани пари
во апоен од 1 денар со изменети белези......................................................
2848. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели..........................
2849. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели.............
2850. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели.........................
2851. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели............
2852. Одлука за издавање кована пара за
колекционерски цели..........................
2853. Одлука за пуштање во оптек кована
пара за колекционерски цели.............
3897. Одлука за изменување на Одлуката
за доставување податоци за извршените активности во платниот промет..
3898. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на вршење супервизија и надзор......................
4197. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување
на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.......................................................
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157/17

181/40

181/40

181/41

181/42

181/42
181/42
181/42
181/43
181/43
181/44
181/44
181/44
250/55

250/55

269/7

АГЕНЦИЈА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Рег. бр.
706. Правилник со критериуми за отстапување на одземени предмети – возила со кои управува Агенцијата за
управување со одземен имот............

Бр./стр.

42/9
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АГЕНЦИЈА
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
40. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови...........................
4/43
41. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови...........................
4/43
42. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови...........................
4/43
43. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови...........................
4/43
361. Годишна програма за реализација
на стратешкиот план на Агенцијата за
катастар на недвижности за 2019 година......................................................
26/9
414. Правилник за дополнување на Правилникот за лиценца за вршење на геодетски работи....................................
29/62
759. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за геодетски
работи за посебни намени..................
48/3
760. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер на
недвижности........................................
48/6
810. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
53/31
1019. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
71/19
1152. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
89/9
1153. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
89/9
1857. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
128/2
1858. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
128/2
2885. Правилник за изменување и дополнување на Прaвилникот за одржување на Катастарот на недвижностите...
183/9
2886. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за овластување за овластен геодет и за именик на
овластени геодети..............................
183/24
2887. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
начинот на водење на Регистарот за
просторни единици............................
183/30
2888. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер на
недвижности.......................................
183/34
2889. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за геодетски
работи за посебни намени.................
183/34

2890. Правилник за изменување на Правилникот за запишување на инфраструктурните објекти..........................
2891. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на менување на границите на катастарските општини и за определување
на катастарските општини кои се одржуваат во Центарот за катастар на
недвижности Скопје и секторите за
Катастар на недвижности во Република Македонија.................................
3086. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
3145. Правилник за начинот на водење,
формата и содржината на регистарот
на преземени недвижности наменети
за продажба и формата и содржината
на податоците за преземените недвижности ..............................................
3146. Правилник за зголемување на основната плата и додатокот на плата за
звање, нивната висина и начинот на
утврдување ...........................................
3228. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
3287. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
3429. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
3430. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
3501. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови..........................
3574. Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................

183/39

183/48
193/3

196/2

196/2
205/13
209/12
217/66
217/66
222/11
230/2

АГЕНЦИЈА
ЗА МЛАДИ И СПОРТ
Рег. бр.
Бр./стр.
1699. Правилник за поблиските квантитативни и квалитативни критериуми за
користење на средства од даночно ослободување, начинот на бодување и
рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење на
средствата од даночното ослободување и на Листите на Национални
спортски федерации, на спортски
клубови и на активни спортисти кои
се натпреваруваат во индивидуални
спортови и на други правни лица кои
имаат решение за вршење на дејност
спорт...................................................
120/8
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1700. Правилник за формата, содржината
и начинот на издавање на ваучерот за
користење на средствата од даночното ослободување................................
120/29
2130. Листа на категоризирани спортисти
во Република Северна Македонија за
период јули-декември 2018...............
144/13
2131. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република
Северна Македонија...........................
144/14
2132. Листа на категоризирани спортисти
во Република Северна Македонија за
период јануари-јуни 2019..................
144/15
2133. Листа на стручни лица и тренери кои
учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република
Северна Македонија...........................
144/16
2927. Листа на категоризирани спортисти Спортска надеж..................................
184/30
3823. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските квантитативни и квалитативни критериуми за користење на средства од даночно ослободување, начинот на бодување и
рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење на
средствата од даночното ослободување и на Листите на Национални
спортски федерации, на спортски
клубови и на активни спортисти кои
се натпреваруваат во индивидуални
спортови и на други правни лица кои
имаат решение за вршење на дејност
спорт .....................................................
245/5
3883. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските квантитативни и квалитативни
критериуми за користење на средства
од даночно ослободување, начинот
на бодување и рангирање, како и
формата и содржината на барањето за
користење на средствата од даночното ослободување и на Листите на Национални спортски федерации, на
спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни
лица кои имаат решение за вршење
на дејност спорт..................................
248/104

АГЕНЦИЈА
ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
18. Годишна наредба за здравствена заштита на животните во 2019 година.......
3/2
142. Програма за контрола и превентива
на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или категории храна за 2019 година......................................................
13/2

221. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните
барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на
службените контроли на млекото и
млечните производи (*)......................
667. Годишна наредба за извршување на
ветеринарните мерки и контроли за
заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од
животинско потекло во 2019 година...
707. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за барањата
во однос на квалитетот на мелено
месо, подготовки од месо и производи од месо..............................................
833. Решение за определување на инспекциски места за контрола на храна од
неживотинско потекло од увоз..........
865. Годишен план за мониторинг на резидуи и недозволени супстанции кај
живи животни, производи и суровини
од животинско потекло за 2019 година.....................................................
950. Решение за изменување на Решението за определување на инспекциски
места за контрола на храна од неживотинско потекло од увоз...................
1026. Правилник за начинот и постапката
за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,
формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или
други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско
потекло, како и начинот и постапката
на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од
животинско потекло (*).......................
1059. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните
барања за храната од животинско потекло (*)..............................................
1062. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји
од кои е одобрен увоз и транзит,
формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или
други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско
потекло, како и начинот и постапката
на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од
животинско потекло...........................
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16/41

40/23

42/14

56/4

58/49

69/12

72/2

77/16

78/2
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1115. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Бугарија.............................
1124. Решение за изменување на Решението за определување на инспекциски
места за контрола на храна од неживотинско потекло од увоз..................
1189. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и
диви свињи, семе, јајца и ембриони
од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други
производи кои содржат свинско месо,
како и нуспроизводи од свињи заради
заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Македонија................................
1190. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз во Република Македонија на бивалвни мекотели кои се произведени, складирани или за нив е издаден ветеринарноздравствен сертификат во Република
Перу и се наменети за исхрана на
луѓе.....................................................
1197. Правилник за формата и содржината
на согласноста за увоз и употреба на
ветеринарно-медицински препарати
што се предмет на донација..............
1497. Решение за утврдување на посебни
услови за увоз на кари лисја од Индија (*).....................................................
1498. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји
од кои е одобрен увоз и транзит,
формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или
други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско
потекло, како и начинот и постапката
на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од
животинско потекло..........................
1609. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Соединетите Американски Држави ................................

83/12

84/16

94/5

94/18

95/6

111/33

111/37

117/5

1701. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји
од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарноздравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат
пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на
вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратки со живви
животни, аквакултура и производи од
животинско потекло...........................
1958. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на распоредување на ветеринарно медицински препарати во одделни
категории и начинот на препишување
и издавање на ветеринарно - медицински препарати............................
1979. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
Њукастелска болест во Република
Македонија по потекло од Кралството Шведска.........................................
2134. Правилник за барањата за условите
и хигиена за производство и ставање
во промет на храната од животинско
потекло наменета за директно снабдување, локализирана активност, во
географски или економски ограничувања, како и општите и посебните барања за примена на традиционални
методи на производство, преработка
и дистрибуција на храна со традиционални карактеристики........................
2172. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и
диви свињи, семе, јајца и ембриони
од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други
производи кои содржат свинско месо,
како и нуспроизводи од свињи заради
заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Северна Македонија..................
2391. Правилник за начинот на огласување на ветеринарно–медицинските
препарати...........................................
2392. Правилник за начинот на спроведување на формалната процена на одобрување на ветеринарно-медицински
препарат............................................
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144/17

146/35
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2393. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на евиденцијата
за набавка, складирање и употреба на
ветеринарно-медицински препарати,
како и несаканите дејства од истите,
од страна на ветеринарните друштва
и сопствениците, односно држателите на животни и формата и содржината на образецот за водење на збирна и
поединечна евиденција на ниво на
одгледувалиште од страна на ветеринарните друштва и сопствениците,
односно држателите на животни, категориите на ветеринарно-медицинските препарати за кои е потребно да
се води евиденција, како и видовите
на животни за кои се води поединечна или збирна евиденција..................
2435. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и
диви свињи, семе, јајца и ембриони
од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други
производи кои содржат свинско месо,
како и нуспроизводи од свињи заради
заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Северна Македонија..................
2603. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и
диви свињи, семе, јајца и ембриони
од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други
производи кои содржат свинско месо,
како и нуспроизводи од свињи заради
заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Северна Македонија..................
2622. Решение за забрана на увоз и транзит
на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во
Република Северна Македонија кои
потекнуваат од Република Србија и
транзитираат низ Република Србија..
2626. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на издавање на
сертификатот за безбедност, формата
и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот,
образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност .................................
2627. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање одобрение
за оператор со храна за животни и објект за производство, обработка и манипулација со храна за животни и на
барањето за добивање Решение за запишување во регистарот на регистрирани објекти и оператори со храна за
животни................................................
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153/32

166/2

168/8

169/3

169/7

2708. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и
диви свињи, семе, јајца и ембриони
од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други
производи кои содржат свинско месо,
како и нуспроизводи од свињи заради
заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Северна Македонија..................
2955. Наредба за изменување на Годишната наредба за здравствена заштита на
животните во 2019 година................
2966. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот
на африканска свинска чума во Република Северна Македонија кои потекнуваат од Република Србија и
транзитираат низ Република Србија..
3003. Правилник за изменување на правилникот за посебните барања за екстракционите средства кои може да
се користат во производството на
храна и состојки на храна, условите
за нивна употреба во поглед на процесот за производство на категоријата храна и максималните дозволени
нивоа на резидуи на екстракционите
средства во крајните производи и
максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во
аромите кои се добиваат од природните извори на ароми (*)....................
3004. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји
од кои е одобрен увоз и транзит,
формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или
други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско
потекло, како и начинот и постапката
на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од
животинско потекло...........................
3140. Правилник за начинот на одобрување и увоз на ветеринарно медицински препарати и формата и содржината на одобрението за увоз.................
3141. Правилник за барањата кои треба да
ги исполнува докторот по ветеринарна медицина како носител на дејност
во производство, промет, употреба на
ветеринарно – медицински препарати, како и начинот на вршење на
неговата дејност (*)............................
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3142. Правилник за начинот на ракување,
производство и/или увоз, складирање, снабдување, дистрибуција, ставање во промет, продажба и употреба
на група имунолошки препарати кои
трајно или за одреден временски период се забранети за употреба, како и
временскиот период на траење на
привремената употреба на имунолошкиот препарат..............................
3143. Правилник за начинот за спроведување и содржината на обуката за ветеринарна фармаколошка внимателност – фармаковигиланца, начинот на
издавање, содржината и формата на
сертификатот, како и условите за издавање на овластување на субјектите
кои вршат обука за ветеринарна фармаколошка внимателност..................
3144. Правилник за начинот на контрола
за одредување на фалсификуваните
ветеринарно-медицински препарати и
фармаколошки супстанции, нивното
отстранување од промет, информирањето на надлежните институции и ветеринарните друштва и нивното
уништување.......................................
3218. Правилник за изменување на Правилникот за условите за ставање во
промет на говеда и свињи(*) ..............
3219. Правилник за изменување на Правилникот за условите за ставање во
промет на животни од видовите овци
и кози (*) ..............................................
3221. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за транзит, начинот и постапката на проверките и прегледот
на пратките во транзит и начинот и
постапката за увоз на домашни миленици (*)...............................................
3435. Правилник за потребните знаења
кои треба да ги стекне овластениот
ветеринар и времетраењето на обуката, начинот и постапката за полагање на испитот за овластен ветеринар
и содржината на програмата и начинот на вршење на договорните активности, како и формата и содржината
и начинот на водење на регистарот на
доктори по ветеринарна медицина
кои се квалификувани за овластени
ветеринари..........................................
3515. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
земање примероци, начин и методи
на вршење на лабораториски анализи
на храната за животни(*)...................
3575. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за листа на
непожелни супстанции во храната за
животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за
пречекорување на максимално дозволеното ниво (*) ....................................
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195/22
203/18

203/18

204/2

218/2

224/7

230/3

3593. Решение за престанок на важење на
Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на
високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Северна Македонија по
потекло од Република Бугарија ..........
3728. Правилник за општите барања за
безбедност на храната во однос на
нивоата на референтните вредности
за намалување на присуството на акриламид во храната(*).......................
3741. Правилник за висината на надоместок за учество во работењето на Националниот совет за безбедност на
храна и храна за животни...................
3753. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и
диви свињи, семе, јајца и ембриони
од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други
производи кои содржат свинско месо,
како и нуспроизводи од свињи заради
заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Северна Македонија ..................
3754. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од
животинско потекло заради заштита
од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Северна
Македонија по потекло од Соединетите Американски Држави .................
3755. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита
од внесување на вирусот на западно
нилска треска во Република Македонија ........................................................
4023. Листа на фармаколошки супстанции
одобрени за употреба во ветеринарната медицина (*)...............................
4024. Список на ветеринарни веледрогерии и ветеринарни аптеки..................
4192. Список на ветеринарно – медицински препарати за кои е дадено Решение за одобрение за ставање во промет, односно за кои е укинато одобрението, односно за кои е извршена
промена во текот на важноста на
одобрението........................................
4245. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
регистрација на физички и правни
лица кои вршат увоз и/или повторен
извоз и формата и содржината на евиденцијата на увоз и/или повторен извоз .........................................................
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4258. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји
од кои е одобрен увоз и транзит,
формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или
други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско
потекло, како и начинот и постапката
на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од
животинско потекло...........................
273/2
4259.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите
за ставање во промет на суровини за
храна за животни, декларирањето и
карактеристиките кои треба да бидат
дадени на придружниот документ
или на пакувањето и листа на суровини за храна за животни (*).................
273/50
4311. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката на вршење на официјалните контроли на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето (*)...................................
275/148

АГЕНЦИЈА
ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
15. Правилник за правилата за утврдување на листата на превозници кои се
предмет на оперативна забрана.........
2/4
927. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата,
содржината и начинот на водење на
регистарот на воздухоплови, како и
податоците што се доставуваат до
Централниот регистар на Република
Македонија..........................................
66/2
1144. Правилник за екипаж на воздухоплов.......................................................
86/2
1191. Правилник за изменување на Правилникот за правилата и постапките
на летањето на воздухопловите.......
94/18
1295. Правилник за изменување на правилникот за формата, содржината,
евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на воздухопловниот инспектор......................................................
103/28
1499. Правилник за изменување на правилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на
персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на
техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација..........................
111/43
1510. Правилник за изменување на Правилникот за правилата за утврдување
на листата на превозници кои се
предмет на оперативна забрана.........
113/47

1511. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на вршење на
специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на
воздухопловите, опремата и другите
посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење........................
1675. Правилник за изменување на Правилникот за посебните услови за проектирање, градба и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, технички услови за пловидбеност, испитување за
оцена на сообразност, начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината,
евиденцијата и начинот на издавање,
продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип,
пловидбеност, бучава и емисија на
гасови ....................................................
1676. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината,
евиденцијата и начинот на издавање
и промена на уверението за регистрација на воздухоплови ..........................
1677. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водење на
евиденција на воздухоплови кои не се
по ICAO стандарди како и за аматерски градени воздухоплови ..................
1678. Правилник за изменување на Правилникот за посебните услови за
градба и одржување на падобрани .....
1679. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и местото на
обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за државна
припадност, регистарските ознаки и
други ознаки.........................................
1680. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите и
надзорот на градбата и начинот на утврдување на пловидбеност на ултралесните летала (микролесните) и моторизираните крила .............................
1681. Правилник за изменување на Правилникот за посебните услови, начинот и правилата за организирање на
натпревари............................................
1704. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и правилата на
летање со крила за слободно летање..
1762. Правилник за изменување на Правилникот за градба, утврдување на
пловидбеност и одржување на крилата за слободно летање .........................
1814. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и правилата на
летање со ултралесните летала (микролесните) и моторизираните крила..
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1964. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на водење на регистер на аеродроми, регистер на леталишта и
евиденција на терени..........................
2476. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината,
евиденцијата и начинот на издавање,
продолжување, обновување, промена
и пренос на уверението за исполнување на условите за безбедно користење на аеродром, односно леталиште..
2510. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на
персоналот за метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќај.......
2511. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на
персоналот на контрола на летање.....
2597. Правилник за изменување на Правилникот за постапки, процедури и
минимум услови за безбедно полетување и слетување на воздухопловите
2598. Правилник за формата, содржината
и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за оспособеност за давање на
услуги на воздухопловна навигација
2937. Правилник за начинот на вршење на
јавен воздушен превоз кaкo и посебните услови во однос на потребниот
персонал, воздухопловитe, опрематa
и другите посебни услови неопходни
за безбедно и уредно работење, формата, содржината, начинот на издавање, промена и евиденција на уверенијата за работа и за исполнување на
безбедносните услови за вршење на
јавен воздушен превоз, критериумите
и постапката за одобрување на договори за закуп, односно лизинг на воздухоплови...........................................
3150. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на
воздухопловно-техничкиот персонал
за одржување на воздухоплови.........
3183. Правилник за изменување на Правилникот за организацијата на работното време, времето на летање и времетраењето на одморот на членовите
на екипажот на воздухоплов..............
3220. Правилник за изменување на Правилникот за правилата и постапките
на летањето на воздухопловите .........
3521. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
прекршочниот платен налог.............

АГЕНЦИЈА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
136/5

157/17

158/26

158/32

165/7

165/8

185/2

197/2

Рег. бр.
Бр./стр.
620. Правилник за контрола и мерење параметри за квалитет на услуга за интернет пристап преку јавни фиксни
електронски комуникациски мрежи...
35/10
621. Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги кои се остваруваат пре35/14
ку јавна радиокомуникациска мрежа..
1045. Одлука од Агенција за електронски
комуникации ........................................
76/11
1172. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препро92/2
дажба на битстрим услуга ...................
1173. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на безбедност и интегритет на
јавните електронски комуникациски
мрежи и услуги и активности кои
што операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста
на личните податоци ...........................
92/8
1376. Одлука за распишување на Јавен
тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение за користење на
радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/21552170 MНz............................................
106/42
1377. Oдлука од Агенција за електронски
комуникации.......................................
106/45
1468. Одлука за дополнување на Одлуката
за распишување на јавен тендер со
јавно наддавање за доделување на
одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот
опсег 1965-1980/2155-2170 MНz.......
110/14
1469. Одлука за изменување на Одлуката
за утврдување на релевантни пазари
што се подлежни на претходна регулација..................................................
110/14
1932. Одлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во
јавни мобилни комуникациски мрежи 132/41
4176. Правилник за користење на радиофреквенции
во
радиоаматерска
служба.................................................
266/30
4322. Одлука од Агенција електронски комуникации ............................................
276/6
4323. Одлука од Агенција за електронски
комуникации ........................................
276/6
4324. Одлука од Агенција за електронски
комуникации ........................................
276/7

199/54

АГЕНЦИЈА
ЗА ПОШТИ

203/19

Рег. бр.
Бр./стр.
343. Одлука за определување на вредност
на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2019 година........
23/27

225/24
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АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
129. Правилник за ненавремено пренесување на придонеси ..............................
9/141
130. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови ......................................................
9/143
131. Правилник за начинот на пренос на
средствата во Фондот на ПИОМ .......
9/146
554. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата
за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2019 година.........
31/6
694. Правилник за дополнување на Правилникот за проценка на средствата
на задолжителните и доброволните
пензиски фондови ...............................
41/12
695. Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови ..............
41/12
696. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за индивидуални
сметки.................................................
41/15
890. Решение од Агенција за супервизија
на капитално финансирано пензиско
осигурување.........................................
62/3
1101. Одлука за дополнителни ограничувања на вложувањата на средствата на
задолжителен пензиски фонд во одделни видови инструменти................
81/30
1102. Одлука за дополнителни ограничувања на вложувањата на средствата на
доброволен пензиски фонд во одделни видови инструменти......................
81/30
1103. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за ненавремено пренесување на придонеси......................
81/30
1859. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување
тајност и заштита на обработката на
личните податоци................................
128/2
2446. Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката за избор
на член на управен одбор и на надзорен одбор на пензиско друштво.........
154/6
2928. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за агенти на пензиски друштва..........................................
184/47
3198. Правилник за начинот на пренос на
средствата во Фондот на ПИОСМ......
200/8
3229. Исправка на Правилник за начинот
на пренос на средствата во Фондот на
ПИОСМ ...............................................
205/14
3653. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови ......................................................
235/7

3654. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд ......................
3814. Исправка на Правилник за измена и
дополнување на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на
пензиски фондови...............................
3899. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови .................
132. Исправка на Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд
објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 247 од 31
декември 2018 година.........................
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235/23

244/38

250/56

9/148

АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
309. Решение за издавање дозвола за
вршење осигурително брокерски работи......................................................
20/16
625. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видови и
карактеристики на средствата кои ги
покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање
и ограничување на тие вложувања и
36/3
нивно вреднување................................
626. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за
36/6
осигурување и/или реосигурување.....
627. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната
документација за добивање лиценца
за осигурителен брокер......................
36/8
628. Правилник за изменување и и дополнување на Правилникот за потребната
документација за добивање лиценца
за застапник во осигурувањето..........
36/11
640. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната
документација која се доставува кон
барањето за добивање дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување..............................................
37/17
641. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната
документација за добивање дозвола
за вршење работи на застапување во
осигурувањето.....................................
37/30
642. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната
документација за добивање дозвола
за вршење на осигурително брокерски работи............................................
37/33
666. Решение за одземање на дозволата за
вршење на осигурително брокерски
работи на Осигурително брокерското
акционерско друштво ВИАСС Скопје
40/22

Стр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2019

748. Правилник за начинот, постапката и
условите за спроведување на обука и
полагање на стручен испит за вршење
осигурително брокерски работи.........
749. Правилник за начинот, постапката и
условите за спроведување на обука и
полагање на стручен испит за вршење
работи на застапување во осигурување.....................................................
900. Решение за издавање дозвола за
вршење осигурително брокерски работи......................................................
901. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување......................................................
902. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување......................................................
949. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната
документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително
брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување...................
1154. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување....................................................
1155. Решение за издавање дозвола за
вршење работи на застапување во
осигурувањето....................................
1705. Решение за одземање на дозволата за
вршење на осигурително брокерски
работи..................................................
1706. Правилник за вложување на средствата на математичката резерва кои
се посебно издвоени од друштвата за
осигурување по основ на договорите
за осигурување на живот во врска со
удели во инвестициски фондови кога
осигуреникот го презема инвестициониот ризик, вреднување, начин и рокови за известување..........................
2457. Решение за престанок на дозволата за
вршење работи на застапување во
осигурување.......................................
2639. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот
извештај за работењето на друштвата
за осигурување и/или реосигурување
2640. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за деталната
содржина на потврдата на овластениот актуар ...............................................
2641. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видовите и
описот на ставки што ќе се земат
предвид при пресметка на капиталот
на друштво за осигурување и/или реосигурување ...........................................
2642. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за контен
план за друштвата за осигурување и
реосигурување .....................................

47/11

47/11
63/14
63/15
63/15

69/6
89/9
89/10
122/22

122/22
156/7

170/5

170/20

170/21

170/25

3850. Решение за издавање дозвола за
вршење осигурително брокерски работи......................................................
3851. Решение за издавање дозвола за
вршење осигурително брокерски работи......................................................
3852. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување.
3853. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување.
3854. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување.
3855. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување.
3856. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување.
3857. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување.
3858. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување.
3859. Решение за издавање дозвола за
вршење осигурително брокерски работи......................................................
3860. Правилник за начинот, постапката и
документацијата потребна за добивање согласности....................................
4177. Решение за престанок на дозволата за
вршење на осигурително брокерски
работи..................................................

246/20
246/20
246/21
246/21
246/21
246/22
246/22
246/22
246/23
246/23
246/24
266/62

АГЕНЦИЈА
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Рег. бр.
Бр./стр.
283. Одлука за изменување на Одлуката
за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување
на програмски сервис на државно ниво УП 1 бр.08-527 од 23.11.2018 година.....................................................
18/37
744. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5
ПЛУС ДООЕЛ Скопје.........................
47/4
745. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопјe.....................................
47/6
746. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово............
47/8
967. Одлука за доделување Дозвола за радио емитување на програмски сервис,
говорно-музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот
вид на програма има забавна функција, на албански и на македонски
јазик, на државно ниво........................
70/18
2105. Одлука за продолжување на рокот за
започнување со вршење на дејноста
на Трговско радиодифузно друштво
ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга..............
142/30
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2512. Правилник за изменување на Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно, регионално и
локално ниво во Република Македонија бр. 01-5988/1 од 4.12.2014
година, со измена бр. 01-4077/1 од
12.9.2018 година.................................
2707. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговско
радиодифузно друштво телевизија
ИРИС ДОО Штип...............................
2784. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио
емитување на програмски сервис на
локално ниво ........................................
3116. Одлука за поништување на Одлуката
Уп1 бр.08-387 од 21.8.2019 година за
одземање на дозволата за телевизиско
емитување...........................................
3572. Одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Tрговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје.............................................

158/41

175/11

180/60

194/26

229/9

АГЕНЦИЈА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
747. Одлука за висината на средствата за
финансирање на активните програми
и мерки за вработување......................
2596. Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Агенцијата за вработување на Република
Македонија ..........................................

Бр./стр.
47/11

165/7

СОВЕТ
НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
310. Одлука за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Прилеп....................................
20/17

СОВЕТ
НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
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647. Одлука за продолжување на лиценца
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во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и
обврските од задолжителното здравствено осигурување објавена во
„Службен весник на Република Македонија“ во број 200 од 1 ноември
2018 година.......................................
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171/27

178/7

198/12

198/13

222/11

222/12

234/42

239/22

239/22

239/22

70/30
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ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ
Рег.бр.
Бр./стр.
3713. Правилник за содржината и формата
на Годишниот план за работа на
инспекциска служба.............................
238/12
3714. Правилник за формата и содржината
на месечниот план за работа на секој
инспектор.............................................
238/21
3715. Правилник за формата и содржината
на извештајот за работа на инспекциската служба за претходните шест месеци и на годишниот извештај за работа на инспекциските служби...............
238/29
3716. Правилник за формата и содржината
на програмите за обука за стекнување
со лиценца за инспектор......................
238/46
3717. Правилник за начинот за спроведување на испитот за стекнување со лиценца за инспектор................................
238/49
3718. Правилник за формата и содржината
на образецот за лиценца за инспектор.. 238/50
3719. Правилник за формата и содржината
на образецот на службената легитимација и значката на инспекторот, како и
начинот на нивното издавање и одземање во инспекциските служби...........
238/52
3720. Правилник за начинот на оценување
и формата и содржината на образецот
за оценување на учинокот на инспекторите...................................................
238/56
3721. Правилник за формата и содржината
на Извештајот за оценување на учинокот на инспекторите............................
238/59
3722. Упатство за доделување на парична
награда за инспектор...........................
238/62
3866. Правилник за елементите на проценката на ризикот, како и зачестеноста
на спроведувањето на инспекциски
надзор врз основа на проценката на
ризик ....................................................
247/28
4246. Правилник за формата и содржината
на регистрите, како и начинот на воспоставување, користење и содржината
на информацискиот систем за инспекциски надзор........................................
271/33

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
415. Известување од Комора на извршители на Република Македонија..........
416. Известување од Комора на извршители на Република Македонија..........

Бр./стр.
29/63
29/63

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
824. Решение од Комора на извршители
на Република Северна Македонија...
1033. Решение од Комора на извршители
на Република Северна Македонија...

Бр./стр.
54/7
73/6

1034. Решение од Комора на извршители
на Република Северна Македонија...
2094. Решение од Комора на извршители
на Република Северна Македонија...
2448. Решение од Комора на извршители
на Република Северна Македонија ....
2565. Решение од Комора на извршители
на Република Северна Македонија...
2879. Решение од Комора на извршители
на Република Северна Македонија....
3697. Решение од Комора на извршители
на Република Северна Македонија....
3748. Решение од Комора на извршители
на Република Северна Македонија..
3749. Решение од Комора на извршители
на Република Северна Македонија..
3750. Решение од Комора на извршители
на Република Северна Македонија..
3751. Решение од Комора на извршители
на Република Северна Македонија..
3752. Решение од Комора на извршители
на Република Северна Македонија..

73/7
141/3
154/7
160/11
182/42
237/23
241/6
241/6
241/7
241/7
241/7

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
1020. Правилник за висината на трошоците за издавање, продолжување и
обновување на лиценцата за работа...
1021. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот
на издадени, обновени, продолжени
и одземени лиценци за работа на
здравствени работници со високо образование од областа на медицината.
1022. Правилник за начинот на издавање,
продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на
лиценцата за работа на здравствените работници од областа на медицината....................................................
1023. Правилник за Програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование, составот на испитната комисија и начинот на спроведувањето
на проверката на здравствените работници со високо образование од
областа на медицината......................
1024. Правилник за поблиски критериуми
што треба да ги исполнуваат едукаторите во однос на образование и работно искуство за спроведување на
пробна работа на здравствени работници со високо образование од областа на медицината.........................
1025. Правилник за облиците на континуирано стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор на спроведувачи на облиците на континуирано стручно усовршување и бодовите за обновување на лиценцата за
работа на здравствените работници
со високо образование од областа на
медицината........................................

Бр./стр.
71/19

71/19

71/26

71/30

71/38

71/39
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АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
1206. Одлука за измена и дополнување на
Статутот на Адвокатска комора на
Република Македонија.................
1865. Статут на Адвокатската комора на
Република Северна Македонија
(Пречистен текст)................................
3005. Одлука за измена и дополнување на
Тарифата за награда и надоместок на
трошоците за работа на адвокатите..
4053. Одлука за измена и дополнување на
тарифата за награда и надоместок на
трошоците за работа на адвокатите ...

Бр./стр.
95/88
128/10
189/28
262/6

НОТАРСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
3723. Решение за почеток со работа.........
3902. Решение за почеток со работа ...........

Бр./стр.
238/62

250/60

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
3432. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка
на стручните знаења и способности
на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата, составот на испитната
комисија и начинот на спроведување
на проверката....................................
3433. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на издавање,
продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на
лиценцата за работа на здравствените работници од областа на стоматологијата..............................................

Бр./стр.

217/67

217/68

КОМОРА НА ЗДРАВСТВЕНИ
РАБОТНИЦИ СО СРЕДНО, ВИШО И
ВИСОКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
2009. Правилник за водење на регистар
на членови на Комора на здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование на Репубика Северна Македонија......................

Бр./стр.

138/27

ДИРЕКЦИЈА
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ
РАЗВОЈНИ ЗОНИ
Рег.бр.
Бр./стр.
1500. Тарифник на основачот на ТИРЗ
„Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Скопје 1“...........................................
111/48
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1501. Тарифник на основачот на ТИРЗ
„Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Скопје 2“............................................
111/50

ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
Рег.бр.
Бр./стр.
708. Тарифа за изменување на Тарифата
на Државниот завод за индустриска
сопственост на Република Македонија..........................................................
42/15

ДИРЕКЦИЈА
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Рег.бр.
Бр./стр.
2604. Правилник за видот и изгледот на
униформата, видот на заштитната опрема и начинот на проверка и испитување на нејзината исправност ............ 166/12

KOМИСИЈА
ЗА ЗАШТИТА ОД КОНКУРЕНЦИЈА
Рег. бр.
1742. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
1743. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
1744. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
1745. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
1746. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
1747. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
1748. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
1749. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
1750. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
1751. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
1770. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1771. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1772. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1773. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1774. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1775. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1776. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1777. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................

Бр./стр.
123/118
123/118
123/118
123/119
123/120
123/120
123/121
123/121
123/123
123/123
125/20
125/20
125/21
125/21
125/21
125/22
125/22
125/23
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1778. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1779. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1780. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1781. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1782. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1783. Решение од Комисија за заштита на
Конкуренција.......................................
1784. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1785. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1786. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1787. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1788. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1789. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1790. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1791. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1792. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1793. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1794. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1795. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1796. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1797. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1798. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
1799. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата ....................................
2292. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата....................................
2293. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
2294. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата...............................
2295. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
2296. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
2297. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
2298. Решение од Комисијата за заштита
на конкуренцијата...............................
2299. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
2300. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
2301. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
2302. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................

125/30

2303. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
2599. Правилник за формата и содржината
на службената легитимација и начинот на нејзино издавање и одземање..
3527. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата....................................
3528. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата....................................
3529. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
3530. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата....................................
3531. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
3532. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
3533. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
3534. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
3535. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
3536. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
3537. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
3538. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................
3539. Решение од Комисија за заштита на
конкуренцијата...................................

125/32

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

125/32

Рег.бр.
Бр./стр.
1156. Правилник за формата и изгледот на
службената легитимација и значка на
овластените службени лица во Оперативно-техничката агенција Скопје
и начинот на нивно издавање, употреба и евидентирање..........................
89/11
2880. Правилник за начинот на постапување на операторите при спроведување
на мерките за следење на комуникации и начинот на вршење стручен
надзор од ОТА....................................
182/43

125/23
125/23
125/23
125/24
125/24
125/25
125/25
125/25
125/26
125/26
125/27
125/27
125/28
125/28
125/28
125/29

125/33
125/34
125/39
149/22
149/23
149/23
149/23
149/24
149/24
149/25
149/25
149/26
149/26
149/26

149/27
165/21
226/5
226/6
226/6
226/7
226/7
226/8
226/8
226/9
226/9
226/10
226/10
226/11
226/11

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“
Рег.бр.
Бр./стр.
3306. Одлука за утврдување на цената на
годишната претплата на службеното
гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ за 2020 година......................................................
210/11
3307. Одлука за утврдување на цената на
годишната претплата на Регистарот
на прописи на Република Северна Македонија за 2020 година......................
210/11
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ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
2854. Статут на Јавно радиодифузно претпријатие “МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје“.......................
181/45

ЗДРУЖЕНИЕ
ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ
МУЗИЧКИ ПРАВА - ЗАМП
Рег.бр.
Бр./стр.
937. Одлука од Здружението за заштита
на авторски музички права - ЗАМП....
68/9
938. Општа пресметка за распределба на
прибраните авторски надоместоци по
основ на право на јавно соопштување
на музички несценски дела за 2018 година......................................................
68/9

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА АЗАС
Рег. бр.
Бр./стр.
1174. Правилник за распределба на надоместоци од користење на авторски аудиовизуелни дела и предмети на сродни права ...............................................
92/13

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Рег.бр.
752. Одлука за престанок на работа на
Јавна установа за деца-Центар за ран
детски развој ЈАГОТКА с. Обршани
Кривогаштани.....................................
885. Договор за меѓуопштинска соработка....................................................
1299. Договор за меѓуопштинска соработка....................................................
1427. Договор за здружување на финансиски средства.........................................
1428. Анекс-договор за меѓуопштинска соработка...............................................
1429. Анекс-договор за меѓуопштинска соработка...............................................
2164. Договор за меѓуопштинска соработка....................................................
2681. Договор за воспопставување нa меѓуопштинска соработка.....................
3087. Договор помеѓу Општина Аеродром
и Општина Карпош.............................
3133. Договор помеѓу Град Скопје и Општина Карпош....................................
3313. Договор за потврдување на меѓуопштинска соработка.............................
3439. Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка............................
3594. Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка ..............................

Бр./стр.

47/24
61/27
103/34
108/158
108/159
108/159
145/55
173/11
193/3
194/43
212/6
218/19
231/10
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3642. Одлука за времен престанок со работа на ПУ с.Мачево при ООУ „Дело
Иљо Малешевски“-Берово.................
4054. Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка ..............................

233/24
262/7

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО НА
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ
Рег. бр.
979. Статут на АД за производство на
електрична енергија Електрани на
Северна Македонија, во државна
сопственост,
Скопје
(пречистен
текст)..................................................

Бр./стр.

70/31

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Рег. бр.
3042. Одлука за донесување на Мрежни
правила за дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје...........................
3043. Мрежни правила за дистрибуција
на електрична енергија......................

Бр./стр.

191/12
191/13

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
- СКОПЈЕ
Рег. бр.
2729. Статут на Акционерското друштво
за стопанисување со деловен простор
во државна сопственост – Скопје
(Пречистен текст).............................

Бр./стр.

176/26

АД МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА
АГЕНЦИЈА
Рег.бр.
1769. Статут на Акционерско друштво
„Медиумска информативна агенција“
– Скопје, во државна сопственост
(Пречистен текст) ................................

Бр./стр.

125/15

АД МЕПСО
Рег.бр.
1063. Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Операторот на електропреносниот систем
на Република Северна Македонија,
Акционерско друштво за пренос на
електрична енергија и управување со
електроенергетскиот
систем,
во
државна сопственост Скопје..............

Бр./стр.
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1064. Пречистен текст на Статут на операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем,
во државна сопственост, Скопје........
2775. Правила за балансирање на електроенергетскиот систем ...........................
3325. Пречистен текст на Статут на операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем,
во државна сопственост, Скопје ........
3563. Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети..............
3760. Правила за изменување и дополнување на Правилата за балансирање
на електроенергетскиот систем .........
4532. Одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на АД МЕПСО во државна сопственост Скопје....
4533. Одлука за одобрување на работењето на Надзорниот одбор на АД МЕПСО во државна сопственост Скопје....

АKЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА
ВОЗДУХОЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА
М-НАВ АД СКОПЈЕ
78/4
179/6

Рег. бр.
1110. Статут на Акционерско друштво во
државна сопственост за вршење на
дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД
Скопје (Пречистен текст)..................

Бр./стр.

82/10

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „ПОШТА НА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ
213/12
228/11

242/38

279/87

279/87

Рег. бр.
1170. Статут на Акционерското друштво
за поштенски сообраќај ,,Пошта на
Северна Македонија“ во државна
сопственост–Скопје-Пречистен текст.......

Бр./стр.

90/9

ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА АД - СКОПЈЕ
Рег. бр.
3276. Статут на Железници на Република
Северна Македонија Транспорт АДСкопје (Пречистен текст).................

Бр./стр.
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