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на Законот за избор на пратеници во 
Собранието на Република Македонија.. 46/41

895. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за спречување на корупцијата..... 46/41

896. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за патните исправи на др-
жавјаните на Република Македонија..... 46/53

950. Закон за овластување на организација 
за изработување на пригодни ковани 
пари по повод 60 години од Првото за-
седание на АСНОМ................................. 49/2

951. Закон за изменување на Законот за 
заштита и спасување................................ 49/2

952. Закон за изменување на Законот за амне-
стија на граѓаните на Република Македо-
нија кои не ја извршиле воената обврска.. 49/2

965. Закон заизменување и дополнување 
на Законот за пензиското и инвалидс-
кото осигурување..................................... 50/2

1083. Закон задополнување на Законот за ло-
калните избори............................................. 52/2

1107. Закон за територијалната организација 
на локалната самоуправа во Република 
Македонија............................................... 55/1

1108. Закон за градот Скопје........................... 55/13
1139. Законза изменување и дополнување 

на Законот за локалните избори............. 60/1
1153. Законза финансирање на единиците 

на локалната самоуправа......................... 61/2
1154. Законза комуналните такси.................. 61/17
1155. Законза изменување и дополнување на 

Законот за административните такси....... 61/22
1156. Законза даноците на имот..................... 61/27
1172. Закон за угостителската дејност............ 62/2
1173. Закон за туристичката дејност................ 62/21
1174. Закон за вршење на занаетчиската дејност 62/44
1178. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за основното образование.... 63/1
Исправки ................................................ 82/23

1199. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за заштита на децата............ 65/1

1200. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за социјална заштита............ 65/28

1213. Закон за музеите...................................... 66/2
1214. Закон за библиотеките............................ 66/14
1215. Закон за меморијалните споменици и 

спомен-обележјата................................... 66/27
1216. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за спортот.............................. 66/34
1217. Закон за заштита на населението од за-

разни болести........................................... 66/39
1218. Закон за определување на имиња на 

улици, плоштади, мостови и на други 
инфраструктурни објекти......................... 66/53

1259. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за средното образование...... 67/1

1260. Закон за заштита на природата.............. 67/14
1261. Закон за квалитетот на амбиентниот 

воздух........................................................ 67/72
1262. Закон за пожарникарството................... 67/97
1274. Закон за управување со отпадот............ 68/1

Исправка................................................. 71/4
1275. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за јавни патишта................... 68/67
1276. Закон за превоз во патниот сообраќај... 68/70
1277. Законза снабдување со вода за пиење и 

одведување на урбани отпадни води........... 68/95
1278. Закон загарантирање на враќање на средс-

твата кои Европската банка за обнова и 
развој ги става на располагање на Владата 
на Република Македонија во процесот на 
претприватизација, за стекнување со акции 
при приватизацијата на АД ЕСМ................... 68/108

Рег. бр. Бр./стр.

1279. Закон за стоковните резерви.................. 68/111
1283. Закон за гаранција на Република Маке-

донија на обврските по Договорот за за-
ем и финансирање, наменет за забрзува-
ње на развојот на мали и средни прет-
пријатија во  Република Македонија, кој 
ќе се склучи меѓу Македонската банка 
за поддршка на развојот и Кредитната 
банка за обнова од СР Германија............. 69/1

1284. Закон за внатрешна ревизија во јавни-
от сектор................................................... 69/3

1285. Закон за изменување наЗаконот за Ца-
ринската тарифа....................................... 69/10

1286. Закон за виното....................................... 69/10
1287. Закон за идентификација и регистра-

ција на животните.................................... 69/27
1288. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за ловството.......................... 69/39
1289. Закон за управната инспекција.............. 69/40
1290. Закон за дополнување на Законот за 

државните службеници........................... 69/44
1354. Закон за државната ревизија (Пречис-

тен текст).................................................. 73/2
1355. Закон за патните исправи на државја-

ните на Република Македонија (Пречи-
стен текст)…………………………......... 73/5

1371. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за кривичната постапка........ 74/2

1372. Закон за изменување на Законот за из-
вршување на санкциите........................... 74/41

1373. Закон за изменување на Законот за 
пригодни ковани пари............................. 74/41

1385. Изменување и дополнување на Буџе-
тот на Република Македонија за 2004 
година, со изменувањето и дополнува-
њето на буџетите на: Фондот за пензи-
ското и инвалидското осигурување на 
Македонија за 2004 година, Фондот за 
здравствено осигурување на Македо-
нија за 2004 година, Фондот за маги-
стрални и регионални патишта за 2004 
година и Заводот за вработување на Ре-
публика Македонија за 2004 година...... 75/1

1386. Законза политичките партии...................... 76/1
1387. Закон за финансирање на политичките 

партии....................................................... 76/9
1392. Законза изменување и дополнување 

на Законот за основање на Јавно прет-
пријатие Македонска радио-телевизија.. 78/2

1549. Закон за гаранција на Република Маке-
донија на обврските од “Договорот за ре-
гулирање на обврските на ЈП Македон-
ски железници ЦО Скопјекон одредени 
железнички претпријатија” склучен на 
15 јули 2004 година меѓу ЈП Македонски 
железници ЦО Скопје и Меѓународното 
здружение на железници УИЦ................... 83/2

1550. Закон за спречување на корупцијата 
(Пречистен текст).................................... 83/3

1551. Закон за семејството(Пречистен текст).. 83/12
1653. Закон за девизната инспекција.............. 89/2
1654. Закон за спречување на насилството и 

недостојното однесување на спортски-
те натпревари........................................... 89/5

1655. Закон за Стопанската комора на Маке-
донија........................................................ 89/9

1656. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за шумите.............................. 89/15

1799. Буџет на Република Македонијаза 
2005 година............................................... 96/1

1800. Закон за извршување на Буџетот на 
Република Македонија за 2005 година.. 96/286

1801. Закон за ограничување на изворните 
приходи за финансирање на јавните 
потреби за 2005 година............................. 96/296

1802. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за буџетите............................ 96/301
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Рег. бр. Бр./стр.

1803. Закон за изменување на Законот за 
хартии од вредност.................................. 96/303

1804. Закон за изменување на Законот за 
финансирање на единиците на локал-
ната самоуправа……………………… 96/303

1805. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за персоналниот данок на доход 96/304

1806. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за акцизите............................ 96/305

1807. Закон за изменување на Законот за домување 96/308
1562. Автентично толкување на членот 109 

точка 1 од Законот за банките („Служ-
бен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/2000, 37/2002, 51/2003 и 85/2003). 83/38
Исправкана Законот за вршење на 
услуги брз трансфер на пари објавен во 
(„Службен весник на РМ“ бр. 77/2003). 2/23

О Д Л У К И
28. Одлука за избор на судии на Уставниот 

суд на Република Македонија ................. 2/6
29. Oдлука за разрешување од функцијата 

судија на Апелациониот суд во Скопје. 2/6
30. Одлука за разрешување од функцијата 

судија на Основниот суд во Дебар......... 2/6
31. Одлука за разрешување и именување за-

меник на генералниот директор на Јавното 
претпријатие Македонска радио-телевизија 2/6

32. Одлука за изменување на Одлуката за из-
бор на претседател, заменик на претседате-
лот, членови и нивни заменици на Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија...... 2/7

33. Одлука за именување на претседател, члено-
ви и нивни заменици на Комисијата за реша-
вање на жалби во областа на енергетиката....... 2/7

34. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседател, заменик на претсе-
дателот и членови на Делегацијата на 
Собранието на Република Македонија за 
соработка со Европскиот парламент......... 2/7

35. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на составот на Делегацијата 
на Собранието на Република Македонија 
во Интерпарламентарната унија (ИПУ).... 2/7

36. Одлука за изменување на Одлуката за 
основање на пратенички групи на Собра-
нието на Република Македонија за била-
терална парламентарна соработка............. 2/8

37. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заме-
ници на комисиите на Собранието на 
Република Македонија............................ 2/8

38. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на членови на Управниот одбор на 
Јавната здравствена огранизација Репуб-
лички завод за трансфузиологија-Скопје. 2/8

39. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседател, заменик на пре-
тседателот, членови и нивни заменици 
на Комисијата за деловнички и мандат-
но-имунитетни прашања на Собрание-
то на Република Македонија.................. 2/9

65. Одлука за разрешување од функцијата су-
дија на Основниот суд Скопје I - Скопје...... 4/2

66. Одлука за изменување на Одлуката за из-
бор на претседател, заменик на претседа-
телот и членови на Делегацијата на Со-
бранието на Република Македонија за со-
работка со Европскиот парламент............... 4/2

67. Одлука за изменување на Одлуката за 
основање на пратенички групи на Со-
бранието на Република Македонија за 
билатерална парламентарна соработка... 4/2

68. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на
претседателите, членови и нивни заме-
ници на комисиите на Собранието на 
Република Македонија............................ 4/2

Рег. бр. Бр./стр.

69. Одлука за изменување на Одлуката за 
именување на претседател и членови 
на Координативното тело за спроведу-
вање на Законот за доброволно преда-
вање и собирање огнено оружје, муни-
ција и експлозивни материи и за лега-
лизација на оружјето............................... 4/3

70. Одлука за давање согласност на Ста-
тутарната одлука за изменување на 
Статутот на Jавната здравствена орга-
низација Психијатриска болница „Ско-
пје“ - Скопје..................................... 4/3

90. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија за 
учество во мировната операција во 
Авганистан............................................... 5/2

122. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Кавадарци 6/2

123. Одлука за огласување избор на судии 
на основните судови во Скопје I -
Скопје и Кичево....................................... 6/2

124. Одлука за разрешување од функцијата 
заменик на јавниот обвинител на Ос-
новното јавно обвинителство во Охрид 6/2

125. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседател, заменик на прет-
седателот и членови на Делегацијата на 
Собранието на Република Македонија 
за соработка со Европскиот парламент... 6/2

126. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заме-
ници на комисиите на Собранието на 
Република Македонија............................ 6/2

127. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседател, заменик на пре-
тседателот, членови и нивни заменици 
на Комисијата за деловнички и мандат-
но-имунитетни прашања на Собрание-
то на Република Македонија.................. 6/3

128. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на шеф и членови на Делегација-
та на Собранието на Република Маке-
донија во Парламентарното собрание 
на Северноатлантската договорна орга-
низација (ПС НАТО)............................... 6/3

129. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на членови на Управниот одбор 
на Јавната здравствена организација 
Клинички центар - Скопје....................... 6/3

130. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на членови на Управниот одбор 
на Јавната здравствена организација 
Аптека „9 Ноември“ - Велес................... 6/3

215. Одлуказа изменување на Одлуката за 
именување членови на Државната изборна 
комисија, секретар и нивни заменици........... 13/1

258. Одлука за правилата за рамноправен 
пристап во медиумското претставува-
ње за избор на претседател на Републи-
ка Македонија во 2004 година................ 15/2

293. Одлука за огласување избор на претсе-
дател на Врховниот суд на Република 
Македонија............................................... 17/8

294. Одлука за огласување избор на претсе-
дател на Апелациониот суд во Битола.. 17/8

295. Одлука за огласување избор на судии 
на Апелациониот суд во Скопје............. 17/8

296. Одлука за огласување избор на судија 
на Основниот суд Скопје I - Скопје....... 17/8

297. Одлука за огласување избор на судија 
на Основниот суд во Дебар..................... 17/8

298. Одлука за огласување избор на судија 
на Основниот суд во Гевгелија............... 17/9

299. Одлука за огласување избор на судии 
на основните судови во Гостивар, Де-
бар и Кавадарци....................................... 17/9
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300. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Врховниот суд на Република 
Македонија............................................... 17/9

301. Одлука за избор на претседател на Ос-
новниот суд во Охрид............................. 17/9

302. Одлука за избор на судии на основни-
те судови .................................................. 17/9

308. Одлука за огласување избор на судија 
на Основниот суд во Кавадарци.............. 18/2

309. Одлука за огласување избор на судија 
на Основниот суд во Струга..................... 18/2

310. Одлука за огласување избор на претсе-
дател на Основниот суд во Дебар............ 18/2

311. Одлука за огласување избор на судија 
на Основниот суд во Дебар...................... 18/3

461. Одлука за избор на претседател и 
членови на Одборот за одбележување 
на 60 години од одржувањето на Прво-
то и Второто заседание на АСНОМ....... 29/2

462. Одлука за огласување избор на судија 
на Врховниот суд на Република Ма-
кедонија.................................................... 29/2

463. Одлука за огласување избор на претсе-
дател на Апелациониот суд во Скопје...... 29/3

464. Одлука за огласување избор на претсе-
дател на Основниот суд во Штип............ 29/3

532. Одлука за именување гувернер на На-
родната банка на Република Македонија 33/3

533. Одлука за разрешување од функцијата 
претседател и судија на Основниот суд
во Куманово............................................. 33/3

534. Одлука за огласување избор на судија 
на Основниот суд во Куманово.............. 33/3

535. Одлука за огласување избор на претсе-
дател на Основниот суд во Куманово....... 33/3

536. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Гостивар....... 33/4

537. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Битола....... 33/4

538. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Струмица.. 33/4

539. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Струмица.. 33/4

540. Одлука за разрешување и именување 
на претседател и членови на Одборот 
за доделување на наградата „Климент 
Охридски“................................................. 33/4

541. Одлука за разрешување и именување на 
претседател и членови на Одборот за до-
делување на наградата „11 Октомври“..... 33/5

542. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заме-
ници на комисиите на Собранието на 
Република Македонија............................ 33/5

555. Одлука за испраќање на единици на Ар-
мијата на Република Македонија за учес-
тво во мировната операција во Ирак......... 34/2

587. Одлука за избор на Владата на Репуб-
лика Македонија...................................... 35/19

607. Одлука за именување заменици на ми-
нистри....................................................... 36/34

631. Одлука за избор на судии на Врховни-
от суд на Република Македонија............ 38/90

632. Одлуказа избор на судии на Апелацио-
ните судови во Битола, Скопје и Штип.. 38/91

633. Одлука за огласување избор на судија 
на Основниот суд во Прилеп.................. 38/91

634. Одлука за огласување избор на судии 
на основните судови во Струмица, Би-
тола и Гостивар........................................ 38/91

635. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заме-
ници на комисиите на Собранието на 
Република Македонија............................ 38/91

Рег. бр. Бр./стр.

636. Одлука за изменување на Одлуката за 
основање на пратенички групи на Со-
бранието на Република Македонија за 
билатерална парламентарна соработка.. 38/92

813. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Апелациониот суд во Скопје. 44/4

814. Одлука за избор на претседател на 
Апелациониот суд во Битола.................. 44/4

815. Одлука за избор на судија на Основни-
от суд Скопје I - Скопје........................... 44/4

816. Одлука за огласување избор на судии на 
апелационите судови во Скопје и Штип.. 44/4

817. Одлука за огласување избор на судии 
на основните судови во Битола, Скопје 
I - Скопје и Струмица.............................. 44/4

818. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заме-
ници на комисиите на Собранието на 
Република Македонија............................ 44/5

819. Одлука за изменување на Одлуката за 
именување на претседател, потпрет-
седател и членови на Републичкиот 
совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата................................................. 44/5

927. Одлука за избор на претседател на Вр-
ховниот суд на Република Македонија. 48/2

928. Одлука за избор на претседател на 
Основниот суд во Штип........................ 48/2

929. Одлука за избор на судии на основни-
те судови................................................... 48/3

930. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Велес......... 48/3

931. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Велес......... 48/3

932. Одлука за избор на судии поротници 
во Основниот суд во Штип..................... 48/3

933. Одлука за именување јавни обвинители 
на основните јавни обвинителства.......... 48/4

934. Одлука за именување заменици на јав-
ните обвинители на основните јавни 
обвинителства.......................................... 48/4

935. Одлука за огласување избор на судија 
на Апелациониот суд во Скопје............. 48/5

936. Одлука за огласување избор на судии 
на основните судови во Крива Палан-
ка, Тетово и Радовиш.............................. 48/5

966. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија за 
учество во мировната операција во Ав-
ганистан.................................................... 50/6

1133. Одлука за распишување на референдум... 59/1
1157. Одлука за избор на претседател на 

Апелациониот суд во Скопје………...... 61/44
1219. Одлука за надоместок на трошоците за 

избор на претседател на Република 
Македонија 2004 година, на организа-
торите на изборната кампања кои ис-
такнале кандидати за претседател на 
Република Македонија............................ 66/60

1220. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Апелациониот суд во Битола 66/61

1221. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Струга....... 66/61

1222. Одлука за огласување избор на претсе-
дател на Основниот суд во Тетово......... 66/61

1223. Одлука за огласување избор на судии 
на Основниот суд во Велес..................... 66/61

1224. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд Скопје I –
Скопје........................................................ 66/62

1225. Одлука  за разрешување од функција-
та судија и претседател на Основниот 
суд Скопје I - Скопје................................ 66/62

1226. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд Скопје I –
Скопје........................................................ 66/62
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Рег. бр. Бр./стр.

1227. Одлука за изменување на Одлуката за 
именување членови на Државната из-
борна комисија, секретар и нивни заме-
ници........................................................... 66/62

1228. Одлука за именување член на Регула-
торната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија................................ 66/62

1374. Одлука за огласување избор на судија 
на Апелациониот суд во Битола............. 74/41

1375. Одлука за огласување избор на претсе-
дател на Основниот суд Скопје I –
Скопје........................................................ 74/42

1376. Одлука за огласување избор на судии на 
Основниот суд во Струга и Основниот 
суд Скопје I– Скопје...................................... 74/42

1377. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заме-
ници на комисиите на Собранието на 
Република Македонија.............................. 74/42

1378. Одлука за изменување на Одлуката за 
основање на пратенички групи на Со-
бранието на Република Македонија за 
билатерална парламентарна соработка... 74/42

1379. Одлука за избор на членови на Репуб-
личкиот судски совет................................ 74/43

1380. Одлука за издвојување на Секторот за 
истражување на Јавното претпријатие 
Македонска радио-телевизија.................. 74/43

1381. Одлука за издвојување на Одделение-
то за дизајн на програмите на Јавното 
претпријатие Македонска радио-теле-
визија........................................................ 74/43

1382. Одлука за издвојување на Секторот за 
маркетинг на Јавното претпријатие Ма-
кедонска радио-телевизија........................ 74/43

1383. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за склучување договор за деловно 
техничка соработка.................................. 74/44

1552. Одлука за огласување избор на судија 
на Апелациониот суд – Скопје................. 83/34

1553. Одлука за огласување избор на претсе-
датели на основните судови во Гости-
вар, Делчево, Крива Паланка и Кочани.. 83/34

1554. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Врховниот суд на Република 
Македонија....................................................... 83/35

1555. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд – Струмица..... 83/35

1556. Одлуказа разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд – Кочани........ 83/35

1557. Одлука за избор на судии поротници 
во Основниот суд – Велес....................... 83/35

1558. Одлука за избор на судии поротници 
во Основниот суд - Прилеп .................... 83/36

1559. Одлука за избор на судии поротници во 
Основниот суд – Радовиш......................... 83/37

1560. Одлука за избор на судии поротници во 
Основниот суд – Струмица........................... 83/37

1561. Одлука за давање согласност на утвр-
дената стапка на надомест од вкупниот 
приход на друштвата кои вршат енер-
гетска дејност за финансирање на рабо-
тењето на Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија за 
2005 година................................................. 83/38

1587. Одлука за испраќање на единици на Ар-
мијата на Република Македонија за учес-
тво во мировната операција во Ирак........ 85/2

1622. Одлука за избор на судија на Уставни-
от суд на Република Македонија............ 88/2

1623. Одлука за избор на судија на Врховни-
от суд на Република Македонија............ 88/2

1624. Одлука за избор на судии на Апелаци-
оните судови во Скопје и Штип............. 88/3

Рег. бр. Бр./стр.

1625. Одлука за избор на претседател на Ос-
новниот суд – Дебар................................ 88/3

1626. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд – Дебар.............. 88/3

1627. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд – Кочани............ 88/3

1628. Одлука за избор на потпретседател на 
Собранието на Република Македонија 88/3

1629. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд - Струмица.......... 88/3

1630. Одлука за разрешување на потпретсе-
дател на Собранието на Република Ма-
кедонија.................................................... 88/4

1631. Одлука за избор на судии на основни-
те судови................................................... 88/4

1632. Одлука за именување заменик на гене-
ралниот директор на Јавното претприја-
тие Македонска радио-телевизија................ 88/4

1633. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заме-
ници на комисиите на Собранието на 
Република Македонија............................ 88/4

1634. Одлука за разрешување и именување на 
претседател и членови на Одборот за до-
делување на наградата „Гоце Делчев“...... 88/4

1635. Одлука за огласување избор на судија 
на Врховниот суд на Република Маке-
донија........................................................ 88/5

1636. Одлука за огласување избор на претсе-
дател на Основниот суд – Свети Николе 88/5

1637. Одлука за огласување избор на судии 
на основните судови во Кочани, Радо-
виш, Струмица и Тетово......................... 88/5

1638. Одлука за основање на Делегација на 
Собранието на Република Македонија 
во Парламентарниот комитет за стаби-
лизација и асоцијација............................. 88/6

1639. Одлука за избор на судии поротници 
во Основниот суд Скопје I - Скопје....... 88/6

1640. Одлука за избор на судии поротници 
во Основниот суд Скопје II – Скопје..... 88/9

1677. Одлука за избор на Владата на Репуб-
лика Македонија...................................... 90/2

1736. Одлука за верификација на мандатот 
на пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија...................................... 93/2

1737. Одлука за верификација на мандатот 
на пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија...................................... 93/2

1738. Одлука за именување заменици на ми-
нистри....................................................... 93/3

1739. Одлука за именување директор на 
Агенцијата за државни службеници...... 93/3

1740. Одлука за избор на народен правобра-
нител......................................................... 93/3

554. Резолуција за развој и трансформација 
на одбраната............................................. 34/2

Р Е Ш Е Н И Ј А
203. Решение за распишување избор на 

претседател на Република Македонија... 12/1
1735. Решение за распишување на избори за 

членови на советите на општините и 
Советот на Град Скопје и за градона-
чалници на општините и градоначал-
ник на Град Скопје.................................. 93/2

Д Е К Л А Р А Ц И И
71. Декларација за поддршка на автоке-

фалноста на Македонската православ-
на црква.................................................... 4/3

145. Декларација за поднесување на бара-
ње за членство на Република Македо-
нија во Европската унија......................... 7/2
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Рег. бр. Бр./стр.

531. Декларација за подигнување на ниво-
то на односите и соработката меѓу Ре-
публика Македонија и НАТО................. 33/2

П Р О Г Р А М И
131. Програма за одбележување годишни-

ни на значајни настани и истакнати 
личности во 2004 година......................... 6/4

498. Национална програма за културата за 
периодот од 2004 до 2008 година.......... 31/2

1229. Програма за одбележување годишни-
ни на значајни настани и истакнати 
личности во 2005 година......................... 66/62

1808. Програма за користење на средствата 
остварени од приватизацијата на прет-
пријатијата со општествен капитал за 
2005 година…………............................... 96/308

1809. Програма за формирање на стоковните 
резерви за периодот 2005-2007 година... 96/309

П Л А Н О В И
312. Финансиски план за утврдување на тро-

шоците за спроведување на изборите за 
избор на претседател на Република Ма-
кедонија и надоместоците на членовите 
на органите за спроведување на изборите 18/3

644. Просторен план на Република Маке-
донија........................................................ 39/1

1230. Финансиски план за утврдување на 
трошоците за спроведување на референ-
думот согласно со Одлуката за распишу-
вање на референдум бр. 07-3553/1 од 3 
септември 2004 година и надоместоците 
на членовите на органите за спроведува-
ње на референдумот.................................... 66/64

ВЛАДА  НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

У Р Е Д Б И
303. Уредба за изменување на Уредбата за 

употреба на средства на присилба и 
огнено оружје........................................... 17/10

357. Уредба за изменување на Уредбата за 
начинот и постапката за отуѓување на 
градежно изградено земјиште сопстве-
ност на Република Македонија.............. 20/72

405. Уредба за дополнување на Уредбата за 
условите и начинот на користење на 
услугите што ги врши Службата за 
општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија....................... 24/2

439. Уредба за чиновите, ознаките на чино-
вите и условите за нивно стекнување за 
овластените службени лица на Мини-
стерството за внатрешни работи............ 26/2

682. Уредба за изменување на Уредбата за 
постапката за продажба на акциите и 
уделите што и се издадени на Агенци-
јата на Република Македонија за при-
ватизација и акции и удели што и се 
издадени на Република Македонија...... 41/11

705. Уредба за изменување на Уредбата за 
начинот и постапката за отуѓување на 
градежно изградено земјиште сопстве-
ност на Република Македонија................ 43/4

903. Уредба за условите и начинот за отво-
рање, затворање и работа на слободни-
те царински продавници......................... 47/2

1291.Уредба за дополнување на Уредбата за 
начинот и постапката за отуѓување на 
градежно изградено земјиште сопстве-
ност на Република Македонија.............. 69/45

1530. Уредбаза физичка безбедност на кла-
сифицирани информации....................... 82/2
Исправка ................................................ 84/8

Рег. бр. Бр./стр.

1531. Уредба за административна безбед-
ност на класифицирани информации.... 82/5

1532. Уредбаза безбедност на лица корисни-
ци на класифицирани информации........ 82/12

1787. Уредба за изменување и дополнување 
на Уредбата за начинот и постапките на 
отуѓувањето, давањето под закуп и ви-
сината на посебните трошоци на по-
стапките за отуѓувањето и давањето под 
закуп на градежното земјиште сопстве-
ност на Република Македонија................ 95/1

О Д Л У К И
1. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за начинот и постапката 
при распределба на стоките во рамките 
на царинските квоти.................................. 1/2

2. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на цената на го-
дишната претплата на службеното гла-
сило „Службен весник на Република 
Македонија“ за 2004 година..................... 1/2

3. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за утврдување на цената на годишната 
претплата на Регистарот на прописи на 
Република Македонија за 2004 година....... 1/2

4. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на цената за објаву-
вање на огласи, акти и неважечки до-
кументи во службеното гласило 
„Службен весник на Република Маке-
донија“ за 2004 година............................ 1/2

40. Одлука за изменување на Одлуката за 
пренесување на право на користење на 
дел од недвижен имот ............................ 2/9

41. Одлука за преотстапување на матери-
јално-техничко средство......................... 2/9

42. Одлука за преотстапување на матери-
јално-техничко средство......................... 2/9

43. Одлука за преотстапување на матери-
јално-техничко средство......................... 2/9

44. Одлука за одобрување на Програмата 
за реализација на задачите на Бирото за 
стопански недоволно развиените по-
драчја во 2004 година.............................. 2/10

45. Одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување на стопански недоволно раз-
виените подрачја во Република Македо-
нија во периодот од 2003 до 2007 година 2/10

46. Одлука за Енергетскиот биланс на Ре-
публика Македонија за 2004 година...... 2/10

47. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за донесување на Финансискиот план 
на Централниот регистар на Република 
Македонија за 2003 година......................... 2/10

48. Одлука за давање согласност за про-
мена на сопственичка структура ........... 2/11

49. Одлука за забрана на извоз на пченица 
и брашно од пченица............................... 2/11

72. Одлука за утврдување на субјектите 
на кои без надомест им се дистрибуи-
раат публикациони материјали од Др-
жавниот завод за статистика................... 4/3

73. Одлука за изменување на Одлуката за 
условите и критериумите за давање пов-
ластен тарифен третман при увоз на пче-
ница за непосредно производство.............. 4/5

74. Одлука за дополнување на Одлуката 
за образување на Национален комитет 
за климатски промени............................. 4/6

75. Одлука за формирање на Комисија за 
билатерална соработка во областа на 
социјалното осигурување........................ 4/7

93. Одлука за распределување на средства до 
локалните јавни гласила за 2004 година..... 5/2

94. Одлука за давање согласност на Ста-
тутарната одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија..................................... 5/3
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95. Одлука за престанување и пренесува-
ње на право на користење на недвижен 
имот........................................................... 5/3

96. Одлука за изменување на Одлуката за 
обновување на концесијата за вршење 
радиодифузна дејност на локално ниво 
- за радио, бр. 23-3163/1 од 21 јули 
2003 година............................................... 5/3

132. Одлука за Трета емисија на обврзници 
за денационализација.............................. 6/6

133. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за доделување на користе-
ње на деловен простор............................. 6/6

134. Одлука за престанување на важноста 
на Одлуката за пренесување на правото 
на користење на недвижен имот............ 6/6

135. Одлука за изменување на Одлуката за 
ослободување од плаќање радиодифуз-
на такса на корисниците на радио и ТВ 
приемници од подрачја кои немаат ква-
литетен радиотелевизиски сигнал............ 6/6

136. Одлука за изменување на Одлуката за ос-
лободување од плаќање радиодифузна та-
кса на корисници на радио и ТВ приемни-
ци од подрачја кои немаат квалитетен ра-
диотелевизиски сигнал.................................. 6/7

137. Одлука за распишување конкурс (V) 
за доделување концесии за вршење ра-
диодифузна дејност................................. 6/7

138. Одлука за објавување оглас за финан-
сирање радио и телевизиски програми 
од јавен интерес....................................... 6/8

172. Одлука за изменување на Одлуката за 
условите и критериумите за давање пов-
ластен тарифен третман при увоз на пче-
ница за непосредно производство............. 8/5

181. Одлука за определување на денови на 
жалост....................................................... 9/1

185. Одлука за пренесување на правото на 
користење на дел од недвижен имот..... 9/38

186. Одлука за пренесување на правото на 
користење и пренесување право на сопс-
твеност и право на користење на недвиж-
ност................................................................. 9/38

187. Одлука за престанување и пренесува-
ње на право на користење на недвижен 
имот........................................................... 9/38

188. Одлука за давање согласност на Тари-
фата на Централниот регистар на Ре-
публика Македонија................................ 9/38

189. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за определување на органи-
зации, установи и противпожарни еди-
ници во кои ќе се служи воен рок во ци-
вилна служба.............................................. 9/38

190. Одлука за дополнување на Одлуката за 
давање согласност на определените ра-
ботни места и на вишокот и обемот на 
задачите за лицата кои ќе го служат вое-
ниот рок во цивилна служба.................... 9/38

196. Одлука за условите и критериумите за 
давање повластен тарифен третман при 
увоз на добиточен јачмен и трици од 
пченка и од пченица................................ 10/16

216. Одлука за денот и моментот на вове-
дувањето и денот и моментот на завр-
шувањето на летното сметање на вре-
мето во 2004 година................................. 13/2

217. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина мине-
рална вода и гас CO2 на „ВИЗАР“ ДОО 
увоз-извоз Скопје на локалитетот По-
појци во близина на с. Долно Оризари-
Битола....................................................... 13/2

218. Одлука за давање концесија за експлоа-
тација на минералната суровина чакал и 
песок на „СКОВИН“ АД - Скопје на ло-
калитетот кај с. Студеничани - Скопје.... 13/2

Рег. бр. Бр./стр.

219. Одлука за давање концесија за детал-
ни геолошки истражувања на минерал-
ната суровина вода за пиење (флаши-
рање) на „БИЛЈАНА“ Љубосав и др. 
увоз-извоз ДОО Скопје на локалитетот 
кај с. Ложани, општина Струга.............. 13/3

220. Одлука за престанување и доделување 
на право на користење на администра-
тивен простор .......................................... 13/3

233. Одлука за пренесување на право на 
користење на движни средства............... 14/2

234. Одлука за давање согласност на Ста-
тутот на Агенцијата за поддршка на 
претприемништвото на Република Ма-
кедонија.................................................... 14/3

261. Одлука за престанување со работење-
то на водостопанските претпријатија и 
други правни лица што вршат водосто-
панска дејност.......................................... 15/4

262. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минералната суровина варовник 
на „НИ-ОЛ ТРЕЈД“ ДООЕЛ, увоз-извоз с. 
Журче Демир Хисарна локалитетот Зли 
Дол с. Велмевци, Демир Хисар................ 15/5

263. Одлука за дополнување на Одлуката 
за утврдување на субјектите на кои без 
надомест им се дистрибуираат публи-
кациони материјали од Државниот за-
вод за статистика..................................... 15/5

264. Одлука за престанок на мандат на гра-
доначалник по сила на закон ................. 15/5

304. Одлука за изменување на Одлуката за 
изработување на пригодни ковани пари 
по повод 100 години од Илинденското 
востание.................................................... 17/10

305. Одлука за одземање од користење-
концесија на рибниот фонд од рибо-
ловното подрачје Охридско Езеро......... 17/10

358. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка за 2003 година................ 20/72

359. Одлука за давање согласност на Инве-
стиционата програма за 2004 година........ 20/72

360. Одлуказа давање согласност на Го-
дишниот извештај за работењето во 
2003 година............................................... 20/72

361. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни производи и услуги.......... 20/72

362. Одлука за распоредување на приходи-
те од игри на среќа и од забавни игри 
во 2004 година.......................................... 20/73

363. Одлука за давање согласност на Це-
новникот на Јавното претпријатие за 
аеродромски услуги „Македонија“ -
Скопје на основни и останати аеро-
дромски услуги........................................ 20/73

364. Одлука за давање согласност на Ста-
тутарната одлука за измена на Стату-
тот на Јавната научна установа Инсти-
тут за македонска литература - Скопје.. 20/73

365. Одлука за давање согласност за про-
мена на сопственичка структура............ 20/73

366. Одлука за давање согласност на Го-
дишната инвестициона програма на 
АД „Електростопанство на Македони-
ја“ во државна сопственост, Скопје за 
2004 година............................................... 20/73

385. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија на 
вежбовни активности во Република 
Хрватска.................................................... 22/2

386. Одлука за давање согласност за про-
мена на сопственичката структура......... 22/2

387. Одлука за престанување на важење на 
Одлуката за височината на посебните 
трошоци за постапката и трошоците за 
давање информативни услуги на Заводот 
за заштита на индустриска сопственост... 22/2
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388. Одлука за давање согласност на Стату-
тарната одлука за изменување на Стату-
тот на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија........... 22/2

389. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за изменување на Одлуката за ор-
ганизација на работата и систематиза-
ција на работните места во Стручната 
служба на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија 22/2

390. Одлука за давање согласност на Тари-
фата на Државниот завод за индустри-
ска сопственост на Република Македо-
нија............................................................ 22/3

391. Одлука за престанување на важноста 
на Одлуката за определување на усло-
вите за увоз на одделни нафтени дери-
вати........................................................... 22/3

398. Одлука за бројот на редовните и вон-
редните студенти за запишување на 
Полициската академија - Скопје, во 
учебната 2004/2005 година, за стекну-
вање високо образование........................ 23/1

406. Одлука за утврдување на вредноста на 
бодот за платите на државните 
службеници.............................................. 24/2

407. Одлука за доделување средства за 
постдипломски студии од областа на ЕУ 
во странство за 2004/2005 година.............. 24/2

408. Одлука за преотстапување на матери-
јално-техничко средство........................... 24/3

409. Одлука за преотстапување на матери-
јално-техничко средство......................... 24/3

410. Одлука за преотстапување на матери-
јално-технички средства......................... 24/3

411. Одлука за продолжување на Договорот 
за соработка на полето на патентите 
меѓу Владата на Република Македонија 
и Европската патентна организација...... 24/3

412. Одлука за забрана на продажба на 
одделни нафтени деривати..................... 24/4

413. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка и Извештајот за рабо-
тењето на Јавното претпријатие за 
поштенски сообраќај „Македонска 
пошта“ ц.о. - Скопје за 2002 година...... 24/4

428. Одлука за овластување на Министерс-
твото за економија за заверка на „Сер-
тификат за краен корисник“................... 25/1

429. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за дополнување на Одлуката за утвр-
дување на цената за објавување на огла-
си, акти и неважечки документи во служ-
беното гласило „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ за 2004 година........ 25/2

430. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за задолжување на ЈПАУ „Македони-
ја“ - Скопје со краткорочен кредит за 
плаќање на обврски кон ГП „Бетон“ -
Скопје............................................................. 25/2

431. Одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување на субјектите на кои без на-
домест им се дистрибуираат публикаци-
они материјали од Државниот завод за 
статистика................................................... 25/2

440. Одлуказа пренесување на правото на 
користење на дел од недвижен имот..... 26/5

441. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија на 
вежбовни активности во Германија....... 26/5

442. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за набавка на основни средства....... 26/6

443. Одлука за давање согласност на  Одлу-
ката за набавка на основни средства....... 26/6

444. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за набавка и монтажа на периме-
тарска ограда ........................................... 26/6

Рег. бр. Бр./стр.

445. Одлука за давање согласност на Годиш-
ната сметка и Извештајот за работењето 
на ЈПАУ „Македонија“ -Скопје за пер-
иодот од 01.01. до 31.12.2002 година.... 26/6

456. Одлука за предвремена примена на 
Протоколот за проширување кон Спо-
годбата за стабилизација и асоцијација 
меѓу Република Македонија и Европ-
ските заедници и нивните земји членки. 27/1
Исправка................................................. 31/23

472. Одлука за испраќање на сили на ци-
вилната заштита што ги формира Ре-
публика Македонија на меѓународната 
мултилатерална вежба во Република 
Бугарија.................................................... 2/30

473. Одлука за давање согласност за про-
мена на сопственичка структура............ 2/30

474. Одлука за доделување на право на кори-
стење на недвижен имот (деловни про-
стории)........................................................... 3/30

475. Одлука за доделување на право на ко-
ристење на недвижен имот ...................... 3/30

476. Одлука за пренесување на право на ко-
ристење на патничко моторно возило...... 3/30

477. Одлука за давање концесија за детал-
ни геолошки истражувања на металич-
ни минерални суровини PHELPS AND 
DODGE EHPLORATION CORPORATION
(PDX), 2600 North Central Avenue, Phoenih, 
Arizona 85004-3014 USA на локалитетот 
во областа на с. Иловица - Струмица.... 3/30

478. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина - ми-
нерална вода на „СЛОВИН ЈУГОКО-
КТА“ АД - Скопје на локалитетот кај с. 
Волково, општина Ѓорче Петров............ 4/30

479. Одлука за престанување и пренесување 
на право на користење на недвижен имот. 4/30

480. Одлука за ослободување од плаќање на 
надоместоци по тарифните ставки 1 и 2 
од Тарифата за надоместоци за вршење 
на услугите.................................................. 4/30

481. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за зголемување на цените на по-
штенските услуги во внатрешниот по-
штенски сообраќај...................................... 5/30

482. Одлука за отворање Канцеларија за 
конзуларни, економски и трговски рабо-
ти на Република Македонија во Репуб-
лика Грција, со седиште во Солун........... 5/30

499. Одлука за образување на Управен коми-
тет за имплементација на Стратегијата и 
Акциониот план за заштита на биоло-
шката разновидност на Република Маке-
донија.............................................................. 31/13

500. Одлука за замена на недвижен имот и 
за пренесување на право на користење 
на недвижен имот....................................... 31/13

514. Oдлука за бројот на студенти за запи-
шување во прва година на државните 
високообразовни установи на Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје и на Универзитетот „Св.Кли-
мент Охридски“ во Битола во учебната 
2004/2005.................................................. 32/2

515. Одлука за распределба на дел од вишо-
ците на приходите над дозволеното ниво 
на потрошувачката во 2003 година........... 32/3

516. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за распоредување (употреба) на 
добивката по оданочување - нето доби-
вка од финансиската 2003 година.......... 32/4

517. Одлука за давање согласност на Програ-
мата за развој и изградба на основната 
радиодифузна мрежа на Јавното прет-
пријатие „Македонска радиодифузија-
Скопје“ во 2004 година............................... 32/4
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Рег. бр. Бр./стр.

518. Одлука за давање согласност на Годиш-
ната сметка и Извештајот за работата на 
Јавното претпријатие „Македонска ра-
диодифузија-Скопје“ за 2003 година.......... 32/4

519. Одлука за престанување на важноста на 
Одлуката за формирање на Национал-
ната агенција за развој на мали и средни 
претпријатија НЕПА................................... 32/4

520. Одлука за дополнување на Одлуката 
за ослободување од плаќање на услу-
гите за користење на ВИП - просторот 
на Аеродромот во Скопје....................... 32/4

543. Одлука за давање согласност за основа-
ње на Слободна економска зона на лока-
литетот Бунарџик - Миладиновци............ 33/5

544. Одлука за престанување со работа и 
ликвидација на Националната агенција 
за развој на мали и средни претприја-
тија - НЕПА ДООЕЛ Скопје.................. 33/6

545. Одлука за распишување оглас за име-
нување заменици на јавниот правобра-
нител на Република Македонија за по-
драчјето на Кичево и Куманово............. 33/6

556. Одлука за давање согласност на Изве-
штајот за работењето на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен 
и деловен простор на Република Маке-
донија за 2002 година.............................. 34/3

557. Одлука за давање согласност на Заврш-
ната сметка за 2003 година на ЈП ХС 
„Злетовица“ .................................................. 34/3

558. Одлука за давање согласност на Изве-
штајот за финансиското работење на ЈП 
ХС „Злетовица“ за 2003 година................. 34/3

559. Одлука за давање согласност на Инве-
стиционата програма на Јавното прет-
пријатие за аеродромски услуги „Ма-
кедонија“-Скопје за 2004 година........... 34/3

560. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка и Извештајот за рабо-
тењето за 2002 година на АД „Еле-
ктростопанство на Македонија“ во др-
жавна сопственост - Скопје.................... 34/3

588. Одлука за изработка на пригодни ковани 
пари по повод 60 години од Првото засе-
дание на АСНОМ........................................ 35/19

608. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за висината на надомест за тен-
дерска документација во постапката за 
добивање дозвола за основање на 
друштво за управување со пензиски 
фондови и одобрение за управување со 
пензиски фонд......................................... 36/34

609. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за измена и дополнување на Ста-
тутот на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје.. 36/34

610. Одлука за дополнување на Одлуката 
за утврдување на магистралните и ре-
гионалните патишта на Република Ма-
кедонија.................................................... 36/34

650. Одлука за престанување со работа на Ос-
новното училиште „Мирче Ацев“ с. Бач.... 40/35

651. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Трајан Белев“ с. 
Цапари....................................................... 40/36

652. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Браќа Милади-
новци“ с. Самоков.................................... 40/36

653. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Јоаким Крчов-
ски“ с. Манастирец.................................. 40/36

654. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Гоце Делчев“ с. 
Г. Подлог.................................................. 40/37

655. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Климент Охрид-
ски“ с. Пчиња........................................... 40/37

Рег. бр. Бр./стр.

656. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Мирче Ацев“ с. 
Кучичино.................................................. 40/37

657. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Маршал Тито“ 
с. Бајловце................................................. 40/37

658. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Браќа Милади-
новци“ с. Долни Дисан............................ 40/38

659. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Ацо Шопов“ с. 
Горобинци................................................ 40/38

660. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Гоце Делчев“ с. 
Косел......................................................... 40/38

661. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Димитар Вла-
хов“ с. Радожда........................................ 40/39

662. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Гоце Делчев“ с. 
Јабланица.................................................. 40/39

663. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Кирил и Мето-
диј“ с. Извор............................................. 40/39

664. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Кирил и Мето-
диј“ - Штип............................................... 40/40

665. Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Кирил и Мето-
диј“ с. Орашец.......................................... 40/40

683. Одлука за отворање Конзулат на Ре-
публика Македонија во Република Ав-
стрија, со седиште во Инсбрук.............. 41/12

684. Одлука за давање согласност за про-
мена на сопственичка структура............ 41/12

685. Одлука за распределба на средствата во 
Буџетот на Република Македонија за 
2004 година наменети за финансирање 
на здруженија на граѓани и фондации.... 41/12

693. Одлука за дополнителни квоти за запи-
шување студенти припадници на заед-
ниците кои не се мнозинство во Репуб-
лика Македонија, во прва година на Др-
жавните високообразовни установи на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје и на Универзитетот „Св. Кли-
мент Охридски“ во Битола, во учебната 
2004/2005 година........................................ 42/2

694. Одлука за бројот на студенти за запи-
шување во прва година на Државниот 
универзитет во Тетово во учебната 
2004/2005 година..................................... 42/2

695. Одлука за одобрување на Програмата 
за изменување на Програмата за реали-
зација на задачите на Бирото за стопан-
ски недоволно развиените подрачја во 
2004 година............................................... 42/2

706. Одлука за отпочнување на постапка за 
доделување на концесија.......................... 43/4

820. Одлуказа потврдување на годишната 
сметка на Фондот за осигурување на 
депозити Скопје за 2003 година............. 44/5

821. Одлука за распишување оглас за име-
нување заменик на јавниот правобрани-
тел на Република Македонија за под-
рачјето на Скопје....................................... 44/5

881. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за основање на друштво со ограничена 
одговорност Ресторан за општествена 
исхрана „РОИ“ АД „Електростопанство 
на Македонија“ - Скопје ДООЕЛ с. Ос-
ломеј - Осломеј.............................................. 45/18

882. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за основање на друштво со ограничена 
одговорност Ресторан за општествена 
исхрана и сместување „РОИС“ АД „Еле-
ктростопанство на Македонија - Скопје 
ДООЕЛ Новачки пат бб - Новаци.............. 45/18
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Рег. бр. Бр./стр.

883. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за продажба на средства и 
опрема и давање под закуп на објекти 
и обработливо земјиште.......................... 45/19

884. Одлука за доделување концесии за вр-
шење радиодифузна дејност................... 45/19

904. Одлука за продажба на тутун инду-
стриска класа од реколта 2002 година... 47/3

905. Одлука за потврдување на Финанси-
скиот план за работа на Фондот за 
осигурување на депозити - Скопје за 
2004 година............................................ 47/4

906. Одлука за одземање на користење -
концесија на дивечот во ловиштата....... 47/4

907. Одлука за давање на времено одгле-
дување и заштита на дивечот во лови-
штата....................................................... 47/4

908. Одлука за давање концесија за експлоа-
тација на минералната суровина - граде-
жен технички камен - варовник на „НЕ-
НА ТРОУД“ ЈТД експорт-импорт Јегу-
новце на локалитетот Жеден во близина 
на с. Јегуновце, општина Јегуновце........ 47/4

909. Одлука за преотстапување на матери-
јално-технички средства......................... 47/5

937. Одлука за заштитна цена на пченицата 
од родот 2004 година............................... 48/5

938. Oдлука за пренесување на правото на 
користење на дел од недвижен имот..... 48/6

939. Одлука за укинување на визите за 
граѓаните на Државата Израел, носите-
ли на сите видови патни исправи........... 48/6

940. Одлука за укинување на визите за 
граѓаните на Република Словенија, но-
сители на сите видови патни исправи..... 48/6

953. Одлука за определување на стоките кои 
можат да се продаваат на посебно орга-
низирани делови на зелените пазари...... 49/3

954. Одлука за определување на произво-
дите што можат да се продаваат од 
врата до врата......................................... 49/3

955. Одлука за продажба на стоки од сто-
ковните резерви..................................... 49/3

956. Одлука за обезбедување на станови 
за спроведување на Законот за дена-
ционализација и Законот за посебните 
права на припадниците на безбеднос-
ните сили на Република Македонија и 
на членовите на нивните семејства...... 49/4

957. Одлука за усвојување на Деловни-
кот за работа на Советот за стабили-
зација и асоцијација, вклучувајќи го 
и Деловникот за работа на Комите-
тот за стабилизација и асоцијација... 49/9

958. Одлука за давање концесија за експ-
лоатација на минералната суровина 
термоминерална вода и пелоит на 
ДПТУ „ПОСЕЈДОН МБ“ експорт-им-
порт ДООЕЛ, Скопје на локалитетот 
кај Негорски Бањи во атарот на с. Мр-
зенци, општина Гевгелија..................... 49/16

959. Одлука за давање концесија за експ-
лоатација на минералната суровина 
подземна вода за пиење-флаширање 
на „БИЛЈАНА“ - Љубосав и др. увоз-
извоз ДОО, Скопје на локалитетот кај 
с. Ложани, општина Струга.................. 49/17

960. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за определување на 
работното време на угостителските 
објекти за сместување и угостител-
ските објекти за исхрана, туристич-
ките бироа и туристичките агенции.. 49/17

1017. Одлука за висината и начинот на нап-
латувањето на надоместокот за услуги-
те што ги врши Бирото за метрологија 
и овластеното правно лице..................... 51/4

Рег. бр. Бр./стр.

1018. Одлука за давање на земјоделско зем-
јиште во сопственост на државата на 
плодоуживање на одредени категории 
социјално необезбедени лица и опреде-
лување видот и висината на помошта... 51/11
Исправка................................................. 62/54

1019. Одлука за замена на недвижен имот и 
за пренесување на право на користење 
на недвижен имот.................................... 51/12

1020. Одлука за престанување на важење на 
Одлуката за пренесување на правото 
на времено користење на патничко мо-
торно возило............................................. 51/13

1021. Одлука за пренесување на правото на 
времено користење на патничко мотор-
но возило................................................... 51/13

1022. Одлука за пренесување на правото на 
времено користење на патничко мотор-
но возило................................................... 51/13

1023. Одлука за дополнителна квота за запи-
шување студенти припадници на заед-
ниците кои не се мнозинство во Репуб-
лика Македонија, во прва година на 
Полициската академија, во учебната 
2004/2005 година..................................... 51/14

1024. Одлука за отстапување на користење 
на недвижен имот на државен орган..... 51/14

1025. Одлука за распишување оглас за име-
нување заменици на јавниот правобра-
нител на Република Македонија за по-
драчјето на Охрид и Велес..................... 51/14

1084.Одлука за распределба на средства за 
изградба на водоводи и третман на от-
падни води во Република Македонија 
во 2004 година......................................... 52/2

1085.Одлука за пренесување право на кори-
стење......................................................... 52/5

1086.Одлука за пренесување на правото на 
користење на дел од недвижен имот..... 52/6

1087.Одлука за пренесување на правото на 
сопственост на градежно неизградено 
земјиште.................................................... 52/6

1088.Одлука за давање помош на Републи-
ка Грција во врска со организацијата 
на Летните Олимписки Игри во Атина 
2004 година............................................... 52/6

1103.Одлука за купување на недвижен 
имот-објект............................................... 54/1

1104.Одлука за давање согласност на Стату-
тарната одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на Заводот за вра-
ботување на Република Македонија........ 54/2

1109. Oдлука за откуп на пченица од родот 
2004 година за стоковните резерви........ 56/1

1110.Одлука за пренесување на правото на 
користење на недвижен имот................. 56/1

1111.Одлука за замена на недвижен имот и 
за пренесување на право на користење 
на недвижен имот.................................... 56/2

1112.Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за измена и дополнување на Це-
новникот на основни и останати аеро-
дромски услуги бр. 02-2022/17 од 
22.12.2003 година на ЈПАУ „Македо-
нија“ - Скопје........................................... 56/2

1113.Одлука за распоредување на стоките 
на форми на извоз и увоз........................ 56/3

1118.Одлука за утврдување на бројот на 
членовите на советите на општините 
во Република Македонија....................... 57/2

1119.Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија на 
вежбовни активности во Азербејџан....... 57/3

1120.Одлука за давање концесија за експлоа-
тација на минералната суровина туф, га-
бро и монцонит на ДПТУ „Писе-
ник“ДОО Пробиштип на локалитетот 
кај с. Шталковица општина Злетово, 
Пробиштипско......................................... 57/4
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Рег. бр. Бр./стр.

1121.Одлука за пренесување на правото на 
користење на кино опрема...................... 57/4

1122.Одлука за пренесување на важноста на 
Одлуката за доделување на земјиште 
на користење............................................ 57/4

1125.Одлука за прибавување на недвижности.. 58/1
1126.Одлука за давање согласност на Одлу-

ката за ослободување од плаќање на 
неплатена затезна камата по основ на 
договори за закуп..................................... 58/2

1127.Одлука за распоредување на стоките 
на форми на извоз и увоз........................ 58/2

1134. Одлука за закуп на станбен простор..... 59/2
1135. Одлука за замена на недвижен имот и 

за пренесување на право на користење 
на недвижен имот.................................... 59/2

1136. Одлука за одобрување на Годишната 
сметка и Извештајот за работењето за 
2003 година на АД „Електростопанст-
во на Македонија“ во државна сопстве-
ност – Скопје............................................ 59/3

1137. Одлука за одобрување на Одлуката за 
распоред на нето добивка на АД 
„Електростопанство на Македонија“ во 
државна сопственост – Скопје............... 59/3

1140.Одлука за условите и критериумите за 
репласирање на средствата од компен-
зационите фондови од странска помош 60/2

1158.Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на АД „Електростопантво на Ма-
кедонија“, во државна сопственост –
Скопје за определување на цена на еле-
ктрична енергија на ФЕНИ – ИН-
ДУСТРИ Кавадарци………………........ 61/44

1159.Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за давање согласност за продажба 
на идеален дел од имот…....................... 61/44

1160.Одлука за одземање на земјоделско 
земјиште………………………................ 61/44

1161.Одлука за престанување на правото на 
користење и пренесување на право на 
користење на дел од недвижен имот –
простор……………….............................. 61/45

1162.Одлука за престанување и давање на 
користење на дел од недвижен имот –
објект………………………..................... 61/45

1175. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување распоред 
на работното време во Владата на Ре-
публика Македонија, министерствата и 
другите органи на државната управа..... 62/54

1176. Одлука за одземање на концесијата за 
вршење на радиодифузна дејност.......... 62/54

1179. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за отстапување на основачки права 63/14

1180. Одлука за престанување на правото на 
користење и пренесување на правото на 
користење на движен имот............................ 63/14

1188.Одлука за дополнување на Одлуката 
за прибавување на недвижности............ 64/2

1189.Одлука за преотстапување на матери-
јално технички средства.......................... 64/2

1190.Одлука за престанување на право на 
користење и пренесување на право на 
користење на едно патничко моторно 
возило........................................................ 64/2

1191.Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за изменување на Статутот на Јав-
ното претпријатие за водостопанство 
„Лисиче“ - Велес...................................... 64/3

1192.Одлука за изменување на Одлуката за 
Втора емисија на обврзници за дена-
ционализација.......................................... 64/3

1201. Одлука за определување на видовите 
на стока кои се предмет на постапува-
ње само на определени царински гра-
нични премини......................................... 65/42

Рег. бр. Бр./стр.

1202. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни производи и услуги.... 65/43

1231.Одлука за поделба на АД „Елекстро-
стопанство на Македонија“ во државна 
сопственост, Скопје, со раздвојување 
со основање.............................................. 66/64

1232.Одлука за приватизација на аптека ка-
ко дел од ЈЗУ „ОПШТИНСКА АПТЕ-
КА“ – Кочани........................................... 66/65
Исправка ................................................ 70/12

1233.Одлука за приватизација на ЈЗУ апте-
ка „9-ти НОЕМВРИ“ – Велес................. 66/65

1234.Одлука за приватизација на аптека како 
дел од ЈЗУ Здравствен дом - Делчево.. 66/65

1235.Одлука за приватизација на аптека ка-
ко дел од ЈЗУ Здравствен дом – Демир 
Хисар......................................................... 66/65

1236.Одлука за приватизација на аптека ка-
ко дел од ЈЗУ Медицински центар –
Охрид........................................................ 66/65

1237.Одлука за приватизација на аптека како 
дел од ЈЗУ Здравствен дом – Крушево.. 66/66

1238.Одлука за приватизација на аптека ка-
ко дел од ЈЗУ Здравствен дом – Свети 
Николе....................................................... 66/66

1239.Одлука за приватизација на аптека ка-
ко дел од ЈЗУ Медицински центар 
„КУМАНОВО“ – Куманово................... 66/66

1240.Одлука за приватизација на аптека ка-
ко дел од ЈЗУ Здравствен дом – Маке-
донски Брод.............................................. 66/66

1241.Одлука за приватизација на аптека ка-
ко дел од ЈЗУ Медицински центар –
„Борка Талески“ – Прилеп...................... 66/66

1242.Одлука за приватизација на аптека ка-
ко дел од ЈЗУ Медицински центар –
„Академик Проф. д-р Димитар Арсов“ 
– Крива Паланка....................................... 66/66

1243.Одлука за приватизација на аптека ка-
ко дел од ЈЗУ Медицински центар –
Кичево....................................................... 66/67

1244.Одлука за приватизација на аптека ка-
ко дел од ЈЗУ Медицински центар –
„Д-р Трифун Пановски“ – Битола.......... 66/67

1245.Одлука за приватизација на ЈЗУ Град-
ска аптека „16 Јуни“ – Кавадарци ......... 66/67

1246.Одлука за приватизација на ЈЗУ Град-
ска аптека „7 НОЕМВРИ“ – Гевгелија.. 66/67

1247.Одлука за приватизација на ЈЗУ апте-
ка „30 НОЕМВРИ“ – Дебар.................... 66/67

1248.Одлука за приватизација на аптека како 
дел од ЈЗУ Здравствен дом – Неготино.... 66/68

1249.Одлука за приватизација на аптека како 
дел од ЈЗУ Медицински центар – Штип. 66/68

1250.Одлука за приватизација на аптека ка-
ко дел од ЈЗУ Медицински центар –
Струмица.................................................. 66/68

1251.Одлука за приватизација на аптека како 
дел од ЈЗУ Здравствен дом – Кратово..... 66/68

1252.Одлука за приватизација на аптека како 
дел од ЈЗУ Медицински центар – Струга. 66/68

1253.Одлука за приватизација на аптека како 
дел од ЈЗУ Здравствен дом – Радовиш...... 66/68

1263. Одлука за начинот на наплата на изно-
сот за „Детска недела“ во времето од 4 
до 10.10.2004 година................................ 67/111

1280. Одлука за пренесување на правото на 
времено користење на дел од недвижен 
имот........................................................... 68/116

1292.Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија на 
вежбовни активности во Романија......... 69/46

1293.Одлука за определување на опрема, 
стоки и услуги од одбранбен и безбед-
носен карактер......................................... 69/46

1294.Одлука за престанување и пренесува-
ње на правото на користење на дел од 
недвижен имот – простор........................ 69/46
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Рег. бр. Бр./стр.

1339.Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија на 
вежбовни активности во Република 
Хрватска................................................... 72/1

1340.Одлука за основање на „Водостопанс-
тво Тиквеш“.............................................. 72/2

1341.Одлука за основање на „Водостопанс-
тво Брегалница“....................................... 72/3

1342.Одлука за давање на користење – кон-
цесија на дивечот во ловиштата во Ре-
публика Македонија................................ 72/3

1343.Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење на објекти изградени во проектот 
„Борба против дезертификација за произ-
водство на посадочен материјал“................. 72/4

1344.Одлука за дополнување на Одлуката 
за издавање на државни записи во 2004 
година........................................................ 72/4

1356.Одлука за утврдување на бројот на бо-
довите за пресметка на висината на го-
дишниот надоместок за користење на 
радиофреквенции…………………......... 73/9

1388.Одлука за престанување и давање на 
користење на недвижен имот................. 76/15

1389.Одлука за престанување и давање на 
користење на недвижен имот................. 76/15

1393.Одлука за давање согласност за отво-
рање конзулат на Република Словенија 
со седиште во Битола.............................. 78/3

1394.Одлука за давање согласност за име-
нување на почесен конзул на Републи-
ка Словенија во Република Македонија 
со седиште во Битола.............................. 78/3

1395.Одлука за приватизација на ЈЗУ Град-
ска аптека „Скопје“ - Скопје.................. 78/3

1396.Одлука за изземање и отстапување на 
деловен простор....................................... 78/3

1397.Одлука за престанување на важењето 
на Одлуката за престанување со работа 
на Основното училиште „Гоце Делчев“ 
с. Јабланица.............................................. 78/4

1398.Одлука за престанување со работа на 
Основното училиште „Св. Кирил и Ме-
тодиј“ с. Луково....................................... 78/4

1399.Одлука за дополнување на Одлуката 
за утврдување на магистралните и ре-
гионалните патишта во Република Ма-
кедонија.................................................... 78/4

1429.Одлука за отстапување на стоки од 
стоковни резерви без надоместок.......... 79/3

1430.Одлука за отпочнување на постапка за 
доделување на концесија........................ 79/3

1431.Одлука за одземање од користење-
концесија на рибниот фонд од акуму-
лација........................................................ 79/4

1432.Одлука за изменување на Одлуката за 
ослободување од плаќање радиодифуз-
на такса на корисници на радио и тв 
приемници од подрачја кои немаат 
квалитетен радиотелевизиски сигнал.... 79/4

1433.Одлука за изменување на Одлуката за 
ослободување од плаќање радиодифуз-
на такса на корисници на радио и ТВ 
приемници од подрачја кои немаат ква-
литетен радиотелевизиски сигнал........... 79/4

1481. Одлука за давање согласност на Пра-
вилникот за организација и работа на 
Агенцијата за вработување на Републи-
ка Македонија и Правилникот за систе-
матизација на работните места во Аген-
цијата за вработување на Република 
Македонија…………................................. 80/2

1482. Одлука за прифаќање на критериуми-
те и принципите од Кодексот на Ев-
ропската унија за однесување при из-
воз на оружје………………………........ 80/2

Рег. бр. Бр./стр.

1533.Одлука за определување на бројот на 
регистри и контролни точки во мини-
стерствата, другите органи на државна-
та управа и други државни органи......... 82/15

1534.Одлука за давање согласност на Инве-
стиционата програма за 2004 година на 
Јавното претпријатие за поштенски соо-
браќај „Македонска пошта“ ц.о. – Скопје 82/15

1535.Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за покривање на загубата од рабо-
тењето на Јавното претпријатие за по-
штенски сообраќај „Македонска пошта“ 
ц.о. – Скопје за период од 1.01.2003 го-
дина до 31.12.2003 година........................ 82/15

1536.Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка и Извештајот за рабо-
тењето за 2003 година на Јавното прет-
пријатие за поштенски ообраќај „Маке-
донска пошта“ ц.о. – Скопје................... 82/15

1537.Одлука за изменување на Одлуката за 
распределба на средства за изградба на 
водоводи и третман на отпадни води во 
Република Македонија во 2004 година. 82/16

1538.Одлука за престанување и давање на 
користење на движен имот-патничко 
моторно возило........................................ 82/16

1539.Одлука за престанување и давање право 
на користење на материјални средства..... 82/16

1540.Одлука за престанување и давање на 
користење на дел од недвижен имот..... 82/17

1541.Одлука за престанување и давање право 
на користење на материјални средства..... 82/17

1542.Одлука за престанување и давање право 
на користење на материјални средства..... 82/17

1543.Одлука за престанување и давање право 
на користење на материјални средства..... 82/17

1566. Одлука за давање концесија за експлоа-
тација на минералната суровина – ва-
ровничка дробина на „БЕНИ ТРАНС“ 
ДООЕЛ, увоз-извоз с. Радолишта –
Струга, на локалитетот Краста кај с. Ра-
долишта - Струга........................................ 84/2

1567. Одлука за давање концесија за експлоа-
тација на минералната суровина – граде-
жен технички камен – варовник на „АС-
НЕРА“ ДООЕЛ  с. Франгово – Струга на 
локалитетот Локов, с. Франгово – Струга 84/2

1568. Одлука за замена на недвижен имот и за 
пренесување на право на користење на 
недвижен имот.............................................. 84/3

1569. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за висината на месечниот надомест 
што Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигуру-
вање го наплатува од друштвата за 
управување со пензиски фондови и на-
доместоци за организирање на испити и 
давање дозволи на агенти и нивно запи-
шување во регистарот на агенти.............. 84/4

1570. Одлука за давање согласност на Стату-
тарната одлука за дополнување на Ста-
тутот на ЈП „Македонијапат“ - Скопје.... 84/4

1571. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка и Извештајот за рабо-
тење за 2003 година на Јавното прет-
пријатие за аеродромски услуги „Ма-
кедонија“ – Скопје................................... 84/4

1572. Одлука задавање согласност на Одлука-
та за покривање на загубата на Јавното 
претпријатие за аеродромски услуги 
„Македонија“ – Скопје од 2003 година.... 84/4

1589. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина бен-
тонитска глина на „УНИВЕРЗАЛ-С“ 
Емилија ДООЕЛ Крива Паланка на ло-
калитетот Јабучки Дол, с. Гиновци, оп-
штина Ранковце........................................ 85/2
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Рег. бр. Бр./стр.

1590. Одлука за давање согласност на Програ-
мата за работа и Финансискиот план на 
Агенцијата на Република Македонија за 
приватизација за 2004 година..................... 85/3

1598.Одлука за усогласување и менување на 
Царинската тарифа за 2005 година.......... 86/1

1599. Одлука за престанување и давање на 
правото на користење на дел од недви-
жен имот................................................... 87/2

1600. Одлука за дополнување на Одлуката 
за утврдување на магистралните и ре-
гионалните патишта на Република Ма-
кедонија.................................................... 87/2

1641. Одлука за надоместување на трошоци-
те при патување во странство по повод 
официјална покана на член на семејс-
твото на починат Претседател на Ре-
публика Македонија за времетраење на 
мандатот.................................................... 88/11

1642. Одлука за престанување и давање на 
користење на движен имот – патничко 
возило........................................................ 88/11

1643. Одлука за престанување и доделување 
на право на користење на администра-
тивен простор........................................... 88/12

1657.Одлука за распределба на нереализи-
раните средства од Одлуката за распре-
делба на средства за изградба на водо-
води и третман на отпадни води во Ре-
публика Македонија во 2004 година 
(„Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 52/04 и 82/04)........................ 89/17

1658.Одлука за пренесување на правото на 
користење на патнички моторни возила 89/18

1659.Одлука за распределба на дел од вишо-
ците на приходите над дозволеното ниво 
на потрошувачка во 2004 година............... 89/18

1660.Одлука за давање под закуп на недви-
жен имот и опрема сопственост на Ре-
публика Македонија..................................... 89/19

1661.Одлука за давање под закуп на недви-
жен имот сопственост на Република 
Македонија............................................... 89/20

1662.Одлука за давање под закуп на недви-
жен имот сопственост на Република 
Македонија............................................... 89/20

1663.Одлука за давање концесија за детал-
ни геолошки истражувања за металич-
ни минерални суровини на „Балкан 
Минерал енд Мајнинг“ АД Софија, на 
локалитетот Гладница, кавадаречко...... 89/21

1664.Одлука за давање концесија за детал-
ни геолошки истражувања за металич-
ни минерални суровини на „Балкан 
Минерал енд Мајнинг“ АД Софија на 
локалитетот Мајдан, кавадаречко.......... 89/21

1665.Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина ва-
ровник на ДПТСУ „Наш дом“ ДООЕЛ 
Кичево, на локалитетот Бабин Дол, оп-
штина Македонски Брод......................... 89/21

1666.Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина песок 
на ДПТСУ „Игор“ ДОО Кичево, на ло-
калитетот Челопечка Бара кај с. Чело-
пеци – Кичево........................................... 89/22

1667.Одлука за давање концесија за експлоа-
тација на минералната суровина варов-
ник на „Киро Ќучук“ АД Велес на лока-
литетот Тодорови бавчи, општина Велес 89/22

1668.Одлука за замена на недвижен имот –
двонаменско засолниште за станови..... 89/23

1678.Одлука за утврдување на Пресеанс ли-
ста на носителите на јавни функции во 
Република Македонија............................ 90/3

1679.Одлука задавање на користење на 
недвижен имот-деловен простор............ 90/3

Рег. бр. Бр./стр.

1709. Одлука за распоредување на стоките 
на форми на извоз и увоз........................ 91/2

1710. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за начинот и постапката 
при распределба на стоките во рамките 
на царинските квоти................................ 91/60

1711. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка за 2003 година на ЈП 
за просторни и урбанистички планови 
ц.о. - Скопје.............................................. 91/60

1712. Одлука за давање согласност на Изве-
штајот за работењето на ЈП за простор-
ни и урбанистички планови ц.о. –
Скопје за 2003 година.............................. 91/60

1713. Одлука за давање согласност на Фи-
нансискиот извештај за 2003 година и 
Финансискиот план за 2004 година на 
ЈП за просторни и урбанистички пла-
нови ц.о. – Скопје.................................... 91/60

1725. Одлука за потврдување на Планот за 
поделба на АД „Електростопанство на 
Македонија“ во државна сопственост, 
Скопје, со раздвојување со основање...... 92/2

1726. Одлука за усвојување на Статутот на 
Операторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско друш-
тво за пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот си-
стем во државна сопственост, Скопје, со 
скратено име АД МЕПСО, Скопје........... 92/2

1727. Одлука за усвојување на Статутот на 
Електростопанството на Македонија, Ак-
ционерско друштво за производство, ди-
стрибуција и снабдување со електрична 
енергија во државна сопственост, Скопје 
со скратено име АД ЕСМ, Скопје.............. 92/2

1728. Одлука за потврдување на Планот за 
изменување на Планот за поделба на 
АД „Електростопанство на Македони-
ја“ во државна сопственост, Скопје, со 
раздвојување со основање……............... 92/2

1741. Одлука за продажба на објектот Свет-
ски бизнис центар – Скопје по пат на 
лицитација................................................ 93/3

1742. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за измена на Статутот на Акцио-
нерското друштво за издавање на дело-
вен простор под закуп Градски тргов-
ски центар - Скопје.................................. 93/4

1743. Одлука за давање согласност на Ста-
тутот на Агенцијата за странски инве-
стиции на Република Македонија.......... 93/4

1744. Одлука за престанок на мандатот по 
сила на закон на градоначалникот на 
Општина Ѓорче Петров........................... 93/4

1745. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на цените и услуги-
те што ги врши Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија на 
граничните премини................................ 93/5

1788. Одлука за утврдување на вредноста на 
бодот за платите на државните службе-
ници за 2005 година................................. 95/2

1789. Oдлука за издавање на државни записи 
во 2005 година............................................ 95/2

Р Е Ш Е Н ИЈА
5. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на До-
мот на културата „Кочо Рацин“ – Кичево 1/3

6. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Домот на 
културата „Кочо Рацин“ - Кичево.......... 1/3

7. Решение за разрешување и именување 
член на Националното координативно 
тело за еднакви права на лицата со 
хендикеп во Република Македонија........ 1/3
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Рег. бр. Бр./стр.

8. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈВП „Водо-
стопанство на Македонија“ – Скопје........ 1/3

9. Решение за разрешување од должноста 
претседател на Државната пописна 
комисија.................................................... 1/3

10. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното ра-
диодифузно претпријатие на локално 
ниво - Центар за радио и новинско 
издавачка дејност - Струмица................ 1/3

11. Решение за именување директор на ЈП за 
берзанско работење „Агро Берза“ - Скопје 1/4

12. Решение за разрешување од должнос-
та заменик на директорот на Управата 
за јавни приходи...................................... 1/4

13. Решение за разрешување од функци-
јата заменик на јавниот правобранител 
на Република Македонија за под-
рачјето на Тетово.................................... 1/4

14. Решение за разрешување од функција-
та заменик на јавниот правобранител 
на Република Македонија за под-
рачјето на Скопје .................................... 1/4

15. Решение за разрешување од функција-
та заменик на јавниот правобранител 
на Република Македонија за под-
рачјето на Скопје..................................... 1/4

16. Решение за именување заменик на јав-
ниот правобранител на Република 
Македонија за подрачјето на Скопје..... 1/4

17. Решение за именување заменик на јав-
ниот правобранител на Република Ма-
кедонија за подрачјето на Скопје........... 1/4

18. Решение за именување заменик на 
јавниот правобранител на Република 
Македонија за подрачјето на Скопје..... 1/5

19. Решение за именување заменик на 
јавниот правобранител на Република 
Македонија за подрачјето на Битола..... 1/5

20. Решение за именување заменик на 
јавниот правобранител на Република 
Македонија за подрачјето на Тетово..... 1/5

76. Решение за именување на претседател 
и членови на Комисијата за билатерал-
на соработка во областа на социјалното 
осигурување............................................. 4/7

97. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Затворот Те-
тово........................................................... 5/3

98. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Затворот Тетово.................. 5/3

99. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Затворот Штип 
со Отворено одделение во Струмица.......... 5/4

100. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Затворот Штип со Отворе-
но одделение во Струмица...................... 5/4

101. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Затворот Би-
тола со Отворено одделение во Прилеп 5/4

102. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Затворот Гевгелија.............. 5/4

103. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Затворот Скопје со Отворе-
но одделение во Крива Паланка............... 5/4

104. Решение за именување директор на Јав-
ното претпријатие „Стрежево“ - Битола..... 5/4

146. Решение за именување директор на 
Управата за безбедност и контраразуз-
навање....................................................... 7/2

147. Решение за разрешување и именување 
заменик на претседателот и заменик 
член на Посебната комисија за утврду-
вање условот-владеење со македонски-
от јазик за стекнување на државјанство 
на Република Македонија....................... 7/3

Рег. бр. Бр./стр.

148. Решение бр. 17-4294/1............................. 7/3
149. Решение за разрешување од должноста 

вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво - Радио Свети Николе...... 7/3

150. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното радио-
дифузно претпријатие на локално ниво 
Радио Свети Николе................................ 7/3

151. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво Радио Крушево................. 7/3

152. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното радио-
дифузно претпријатие на локално ниво 
Радио Крушево......................................... 7/4

153. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво Радио Македонски Брод.. 7/4

154. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното радио-
дифузно претпријатие на локално ниво 
Радио Македонски Брод.......................... 7/4

155. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Јавното радиодифузно претпријатие на 
локално ниво Радио Кичево.................... 7/4

156. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното радио-
дифузно претпријатие на локално ниво 
Радио Кичево............................................ 7/4

157. Решение за разрешување и именување 
членови на Националната комисија за 
УНЕСКО на Република Македонија....... 7/4

158. Решение за разрешување од должноста 
член на Одборот за контрола на матери-
јално-финансиското работење на Јавно-
то претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Републи-
ка Македонија - Скопје............................. 7/5

159. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Владо Тасевски“-Карпош - Скопје........ 7/5

160. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Гоце Делчев“ - Прилеп.......................... 7/5

161. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Кочо Рацин“ - Прилеп........................... 7/5

162. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Блаже Конески“ - Прилеп..................... 7/5

163. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОМУ 
„Орде Михајлоски - Оцка“ - Прилеп….. 7/6

204. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Државниот пазарен 
инспекторат.............................................. 12/2

205. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Бирото за стоковни резерви................... 12/2

206. Решение за разрешување од должно-
ста в.д. директор на Управата за хидро-
метеоролошки работи............................. 12/2

207. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Бирото за лекови.......... 12/2

208. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Бирото за заштита на 
индустриската сопственост..................... 12/2

209. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Фондот за земјоделст-
во - Скопје................................................ 12/2

210. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на директорот на Фондот 
за земјоделство - Скопје.......................... 12/2
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211. Решение за разрешување од должно-
ста членови на Управниот одбор на 
Фондот за земјоделство - Скопје........... 12/3

235. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа-Битола......... 14/3

236. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавна-
та установа за деца Детска градинка 
„Царка Андреевска“ - Кратово............... 14/3

237. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Јавната установа 
за згрижување деца со воспитно-соци-
јални проблеми - Скопје......................... 14/3

238. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Детски дом „11 
Октомври“ - Скопје................................. 14/3

239. Решение за разрешување од должно-
ста државен секретар во Министерс-
твото за економија................................... 14/4

240. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Завод за рехаби-
литација на деца и младинци - Скопје...... 14/4

241. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Завод за соци-
јални дејности - Скопје........................... 14/4

242. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Дом за стари 
лица „Сју Рајдер“ - Битола...................... 14/4

243. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Штип........... 14/4

244. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Центар за со-
цијална работа - Ресен............................. 14/5

245. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Прилеп........... 14/5

246. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Крушево........ 14/5

247. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Кичево......... 14/5

248. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Дом за доенчи-
ња и мали деца - Битола.......................... 14/5

249. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа на град 
Скопје........................................................ 14/6

250. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Кума-
ново........................................................... 14/6

251. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Виница....... 14/6

252. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Велес 14/6

253. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Свети 
Николе...................................................... 14/7

254. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Него-
тино........................................................... 14/7

255. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Кава-
дарци......................................................... 14/7

265. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Јавното претпријатие за 
аеродромски услуги „Македонија“ -
Скопје ...................................................... 15/6

Рег. бр. Бр./стр.

266. Решение за именување директор на 
Државниот завод за индустриска сопс-
твеност .................................................... 15/6

267. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Управата за јавни приходи... 15/6

313. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на ЈП за аеро-
дромски услуги „Македонија“ - Скопје.. 18/3

314. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавна-
та установа за деца - Детско одморали-
ште „Малешево“ - Берово....................... 18/4

315. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавна-
та установа за деца - Детска градинка 
„23 Август“ Берово.................................. 18/4

316. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавна-
та установа за деца - Детска градинка 
„Павлина Вељанова“ - Кочани............... 18/4

317. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Дирекцијата за спречу-
вање на перење пари................................ 18/4

318. Решение за именување директор на Ди-
рекцијата за спречување на перење пари 18/4

319. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за сто-
панисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија од ре-
дот на вработените.................................. 18/5

320. Решение за разрешување од должно-
ста член на Одборот за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
ЈП за аеродромски услуги „Македони-
ја“ - Скопје............................................... 18/5

367. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за економија.... 20/74

368. Решение за именување директор на 
Агенцијата за развој и инвестиции........ 20/74

369. Решение за именување директор на 
Бирото за стоковни резерви.................... 20/74

370. Решение за именување членови на Ма-
тична комисија за вршење на подгото-
вките за почеток со работа на Држав-
ниот универзитет во Тетово................... 20/74

399. Решение за разрешување од функција 
директор на ЈПВ ХС „Дојранско Езе-
ро“ - Стар Дојран..................................... 23/2

400. Решение за именување директор на ЈПВ 
ХС „Дојранско Езеро“ - Стар Дојран....... 23/2

446. Решение за именување директор на 
Државниот пазарен инспекторат............ 26/6

447. Решение за разрешување и именување 
заменици на претседателот и членови
на Координативното тело за реализи-
рање на активностите кои што произ-
легуваат од Планот за подготовки и 
активности во Република Македонија 
околу одржувањето на Олимпијадата 
во Атина 2004 година.............................. 26/7

483. Решение за разрешување од функција-
та директор на Агенцијата на Републи-
ка Македонија за управување со 
средства - Скопје..................................... 30/5

484. Решение за разрешување од функцијата 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Агенцијата на Република Македо-
нија за управување со средства - Скопје.. 30/5

501. Решение за разрешување од должноста 
државен секретар во Министерството за 
одбрана........................................................... 31/15

546. Решение за именување директор на 
Управата за заштита на културното 
наследство................................................ 33/6

561. Решение за давање согласност на Од-
луката за именување директор на Ин-
ститутот за акредитација на Република 
Македонија............................................... 34/4
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562. Решение за разрешување и именување 
претставник на државниот капитал на 
Република Македонија во Собранието 
на акционерите на Македонската банка 
за поддршка на развојот А.Д. - Скопје.. 34/4

563. Решение за давање согласност на Од-
луката за именување заменик на дире-
кторот на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија 34/4

564. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом „Мирка Гино-
ва“ - Битола............................................... 34/4

565. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Држав-
ниот ученички дом „Томе Стефановски“ 
- Сениќ - Скопје............................................ 34/4

566. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом „Браќа Милади-
новци“ - Струга........................................ 34/5

567. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом „Здравко Цве-
тковски“ - Скопје..................................... 34/5

568. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом „Бранко Стано-
евиќ“ - Гостивар....................................... 34/5

569. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Државниот уче-
нички дом „Св. Наум Охридски“ - Ма-
кедонски Брод.......................................... 34/5

570. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом „Н.Х. Орде Чо-
пела“ - Прилеп.......................................... 34/5

571. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Државниот уче-
нички дом „Моша Пијаде“ - Тетово...... 34/5

572. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Државниот уче-
нички дом „Митко Пенџуклиски“ -
Кратово..................................................... 34/6

573. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом „Крсте Мисир-
ков“ - Кавадарци...................................... 34/6

574. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом „Доне Божи-
нов“ - Пробиштип.................................... 34/6

575. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом „Проф. Мијал-
ковиќ“ - Куманово................................... 34/6

576. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом „Боро Менков“ 
- Крива Паланка....................................... 34/6

577. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом „Лазар Лазарев-
ски“ - Велес.............................................. 34/7

578. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом „Здравко Чоч-
ковски“ - Дебар........................................ 34/7

589. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Струга......... 35/20

590. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Делчево......... 35/20

591. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Охрид............. 35/20

Рег. бр. Бр./стр.

592. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Радовиш........ 35/20

593. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Струмица...... 35/21

594. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Дебар........... 35/21

595. Решение за именување директор на Упра-
вата за хидрометеоролошки работи............. 35/21

596. Решение за разрешување од должноста 
директор на Службата за животна сре-
дина........................................................... 35/21

597. Решение за именување директор на 
Службата за животна средина................ 35/21

598. Решение за разрешување од должноста 
заменици на претседателот и од долж-
носта членови на Државната пописна 
комисија.................................................... 35/22

666. Решение за разрешување од функција-
та генерален секретар на Владата на 
Република Македонија............................ 40/40

667. Решение за именување генерален се-
кретар на Владата на Република Маке-
донија........................................................ 40/40

668. Решение за разрешување од функција-
та заменик на генералниот секретар на 
Владата на Република Македонија........ 40/40

669. Решение за именување заменик на ге-
нералниот секретар на Владата на Ре-
публика Македонија................................ 40/41

670. Решение за разрешување од функција-
та директор на Управата за безбедност 
и контраразузнавање............................... 40/41

671. Решение за именување директор на 
Управата за безбедност и контраразуз-
навање....................................................... 40/41

672. Решение за именување директор на 
финансиската полиција........................... 40/41

686. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање ца-
рина........................................................... 41/14

687. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање ца-
рина........................................................... 41/15

696. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на ЈУ за 
деца-детска градинка „Ацо Караманов“ 
- Радовиш.................................................. 42/2

697. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Дом за стари 
лица „Зафир Сaјто“ - Куманово.............. 42/3

698. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Маке-
донски Брод.............................................. 42/3

699. Решение за разрешување од должноста 
директор на Државниот завод за стати-
стика............................................................ 42/3

700. Решение за именување директор на 
Државниот завод за статистика.............. 42/3

701. Решение за разрешување и именување 
претседател на Координативното тело 
за реализирање на активностите кои 
што произлегуваат од Планот за подго-
товки и активности во Република Ма-
кедонија околу одржувањето на Олим-
пијадата во Атина 2004 година.............. 42/3

707. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Неготино Полошко.................................... 43/5

708. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Ростуша....................................................... 43/5
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709. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Прпарими“ - Чегране............................... 43/5

710. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Злате Дамјаноски“ - Вруток.................... 43/5

711. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Ѓон Бузуку“ - Србиново.......................... 43/6

712. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Делчево....................................................... 43/6

713. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Браќа Миладиновци“ - с. Жван – Со-
потница........................................................ 43/6

714. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ОУ 
„Мирче Ацев“ - с. Лисичани..................... 43/6

715. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на по-
драчјето на Осломеј................................... 43/6

716. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на одделни 
основни училишта на подрачјето на Зајас.... 43/7

717. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Кочани......................................................... 43/7

718. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ОУ „То-
шо Арсов“ - Зрновци................................. 43/7

719. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ОУ 
„Страшо Пинџур“ - Чешиново................. 43/8

720. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ОУ 
„Климент Охридски“ - Облешево............ 43/8

721. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ОУ 
„Крсте Петков Мисирков“ - Оризари..... 43/8

722. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Крива Паланка............................................ 43/8

723. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Липково....................................................... 43/8

724. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Куманово..................................................... 43/9

725. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Луково......................................................... 43/9

726. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Св. Климент Охридски“ - Македонски 
Брод............................................................. 43/9

727. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на Држав-
ното средно земјоделско училиште 
„Кузман Шапкарев“ - Битола................... 43/9

728. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУ 
Гимназија „Јосип Броз Тито“ - Битола.... 43/10

729. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на Учи-
лишниот центар за музичко образова-
ние  - Битола............................................... 43/10

730. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на Држав-
ното средно медицинско училиште „д-р 
Јован Калаузи“ - Битола........................... 43/10

Рег. бр. Бр./стр.

731. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на Држав-
ното средно училиште  „Таки Даскало“ 
- Битола....................................................... 43/10

732. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУ 
„Ацо Русковски“ - Берово........................ 43/11

733. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавната 
установа за деца - Детска градинка 
„Димче Мирчев“ - Велес.......................... 43/11

734. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Кочо Рацин“ - Кратово............................ 43/11

735. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Христо Узунов“ - Другово...................... 43/11

736. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Санде Штерјоски“ - Кичево.................... 43/11

737. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Демир Хисар............................................... 43/12

738. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Кирил и Методиј“ - Македонска Каме-
ница.............................................................. 43/12

739. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Гостивар...................................................... 43/12

740. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Никола Петров Русински“ - с. Русино-
во - Берово.................................................. 43/12

741. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на Цента-
рот за рехабилитација и образование 
„Искра“ - Штип.......................................... 43/12

742. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на Држав-
ното средно текстилно училиште „Ди-
митар Мирасчиев“ - Штип........................ 43/13

743. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на Држав-
но електро-машинско училиште „Коле 
Нехтенин“ - Штип..................................... 43/13

744. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУ 
„Раде Јовчевски - Корчагин“ - Скопје..... 43/13

745. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУПУ 
„Лазар Личеновски“ - Скопје................... 43/13

746. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУ 
„Јосип Броз Тито“ - Скопје....................... 43/14

747. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУ 
„Кочо Рацин“ - Скопје.............................. 43/14

748. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУ за 
рехабилитација и образование на деца 
со оштетен слух „Партение Зографски“ 
- Скопје....................................................... 43/14

749. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на Гимна-
зија „Зеф Љуш Марку“ - Скопје............... 43/14

750. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСГУ 
„Здравко Цветковски“ - Скопје................ 43/14

751. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУ 
„Георги Димитров“ - Скопје.................... 43/15

752. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУ 
„Никола Карев“ - Скопје........................... 43/15
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753. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на Држав-
ното средно училиште „Орце Николов“ 
- Скопје....................................................... 43/15

754. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУ 
„Нико Нестор“ - Струга............................ 43/15

755. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУ 
„Цар Самоил“ - Ресен................................ 43/15

756. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУ 
„Коста Сусинов“ - Радовиш..................... 43/16

757. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУ 
„Методија Митевски Брицо“ - Делчево.. 43/16

758. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на Гимна-
зија „Панче Попоски“ - Гостивар............ 43/16

759. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ЦСНО 
„Здравко Чочовски“ - Дебар.................... 43/16

760. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на УСО 
„Коле Неделковски“ - Велес.................... 43/16

761. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУ 
„Гоце Делчев“ - Валандово...................... 43/17

762. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ОУ „Те-
фејјуз“ - Скопје.......................................... 43/17

763. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на одделни 
основни училишта на подрачјето на Штип 43/17

764. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Тетово......................................................... 43/17

765. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ОУ 
„Кирил и Методиј“ - с. Кучевиште - Чу-
чер Сандево................................................ 43/18

766. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Гази Баба..................................................... 43/18

767. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ОУ 
„Драга Стојановска“ - с. Ракотинци -
Сопиште...................................................... 43/18

768. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Ѓорче Петров.............................................. 43/18

769. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на Кондово.......... 43/19

770. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на Сарај................ 43/19

771. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Илинден....................................................... 43/19

772. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ОУ 
„Братство-Единство“ - с. Средно Коња-
ри - Петровец.............................................. 43/20

773. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ОУ „Го-
це Делчев“ - Василево............................... 43/20

774. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Босилово...................................................... 43/20

775. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Делогожди.................................................. 43/20

Рег. бр. Бр./стр.

776. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Велешта...................................................... 43/20

777. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Струга......................................................... 43/21

778. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Конче........................................................... 43/21

779. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Подареш...................................................... 43/21

780. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Радовиш...................................................... 43/21

781. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ОУ 
„Никола Карев“ - Пробиштип.................. 43/22

782. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ЦСНО 
„Мирко Милески“ - Кичево...................... 43/22

783. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДСУ 
„Љупчо Сантов“ - Кочани......................... 43/22

784. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на ДЕ-
МАУ „Гошо Викентиев“ - Кочани.......... 43/22

785. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на УСО 
„Ѓорче Петров “ - Крива Паланка............ 43/22

786. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишен одбор на УЦСО 
„Св. Наум Охридски“ - Македонски Брод 43/23

787. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Дедо Иљо Малешевски“ - Берово.......... 43/23

788. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Битола.......................................................... 43/23

789. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Славко Лумбарковски“ - Новаци........... 43/23

790. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Браќа Миладиновци“ - Добрушево....... 43/24

791. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Валандово................................................... 43/24

792. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ПОУ 
„Маца Овчарова“ - Велес.......................... 43/24

793. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Кочо Рацин“ - Блатец.............................. 43/24

794. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Петар Мусев“ - Богданци........................ 43/24

795. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Кочо Рацин“ - Нов Дојран ...................... 43/25

796. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Братство Единство“ - Дебар ................... 43/25

797. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Центар Жупа.............................................. 43/25

798. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Гостивар...................................................... 43/25
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799. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Чеде Филиповски“ - Врапчиште ........... 43/26

822. Решение за именување членови и 
нивни заменици на Работната група за 
децентрализација на власта.................... 44/5

823. Решение за именување претседател, 
членови и нивни заменици на Посебна-
та комисија за утврдување условот -
владеење со македонскиот јазик за 
стекнување на државјанство на Репуб-
лика Македонија...................................... 44/6

824. Решение за именување претседател, 
генерален секретар и членови на Наци-
оналната комисија за УНЕСКО на Ре-
публика Македонија................................ 44/6
Исправка................................................. 48/43

825. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за одбрана....... 44/7

826. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Агенцијата за вработување 44/7

827. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Тетово........ 44/7

828. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Гостивар.... 44/7

829. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавната 
установа за деца - Детска градинка „Ра-
хилка Гонева“ - Свети Николе................ 44/8

830. Решение за разрешување од функцијата за-
меник на јавниот правобранител на Репуб-
лика Македонијаза подрачјето на Скопје 44/8

831. Решение за именување директор на Би-
рото за лекови............................................ 44/8

832. Решение за именување директор на Ди-
рекцијата за храна..................................... 44/8

833. Решение за разрешување и именување 
членови на Правниот совет...................... 44/8

910. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на 
царина....................................................... 47/5

911. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на 
царина....................................................... 47/5

912. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на 
царина....................................................... 47/6

913. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на 
царина....................................................... 47/6

914. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на 
царина....................................................... 47/7

915. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на 
царина....................................................... 47/7

916. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавна-
та установа за деца Детска градинка 
„Мајски Цвет“ - Скопје........................... 47/8

917. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавна-
та установа за деца Детска градинка 
„Иво Лола Рибар“ - Крива Паланка....... 47/9

918. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на ЈП за стопанисување со па-
сиштата - Скопје...................................... 47/9

919. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на Фон-
дот за магистрални и регионални пати-
шта - Скопје.............................................. 47/9

961. Решение за изменување на Решението 
за највисоки износи на дневници за 
службени патувања и селидби во 
странство што на органите на државна-
та управа им се признаваат во тековни 
трошоци.................................................... 49/18

Рег. бр. Бр./стр.

967. Решение за разрешување и именување 
заменици на претседателот и членови 
на Координативното тело за  реализи-
рање на активностите кои што произ-
легуваат од Планот за подготовки и 
активности во Република Македонија 
околу одржувањето на Олимпијадата 
во Атина 2004 година.............................. 50/6

968. Решение за разрешување од функција-
та државен секретар во Министерство-
то за внатрешни работи........................... 50/7

969. Решение за разрешување од функција-
та државен секретар во Министерство-
то за правда.............................................. 50/7

970. Решение за разрешување од функција-
та државен секретар во Министерство-
то за надворешни работи......................... 50/7

971. Решение за разрешување од функција-
та државен секретар во Министерство-
то за финансии......................................... 50/7

972. Решение за разрешување од функција-
та државен секретар во Министерство-
то за економија......................................... 50/7

973. Решение за разрешување од функција-
та државен секретар во Министерство-
то за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство................................................ 50/8

974. Решение за разрешување од функција-
та државен секретар во Министерство-
то за здравство.......................................... 50/8

975. Решение за разрешување од функција-
та државен секретар во Министерство-
то за образование и наука....................... 50/8

976. Решение за разрешување од функција-
та државен секретар во Министерство-
то за труд и социјална политика............. 50/8

977. Решение за разрешување од функција-
та државен секретар во Министерство-
то за локална самоуправа........................ 50/8

978. Решение за разрешување од функција-
та државен секретар во Министерство-
то за култура............................................. 50/8

979. Решение за разрешување од функција-
та државен секретар во Министерство-
то за транспорт и врски........................... 50/9

980. Решение за разрешување од функција-
та државен секретар во Министерство-
то за животна средина и просторно 
планирање................................................. 50/9

981. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за внатрешни 
работи........................................................ 50/9

982. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за правда.......... 50/9

983. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за надворешни 
работи........................................................ 50/9

984. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за финансии........ 50/9

985. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за економија..... 50/10

986. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство.......... 50/10

987. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за здравство..... 50/10

988. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за образование 
и наука....................................................... 50/10

989. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за труд и соци-
јална политика.......................................... 50/10

990. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за локална са-
моуправа................................................... 50/10

991. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за култура......... 50/11
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992. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за транспорт и 
врски.......................................................... 50/11

993. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање.................. 50/11

994. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавна-
та установа за деца - Детска градинка
„Раде Јовчевски - Корчагин“ - Скопје... 50/11

995. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавна-
та установа за деца - Детска градинка 
„Кочо Рацин“ - Скопје............................. 50/11

996. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавна-
та установа за деца - Детска градинка 
„Росица“ - Скопје..................................... 50/12

997. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавна-
та установа за деца - Детска градинка 
„Фемо Кулаков“ - Неготино................... 50/12

998. Решение за разрешување од функција-
та директор на Бирото за јавна безбед-
ност............................................................ 50/12

999. Решение за именување директор на 
Бирото за јавна безбедност..................... 50/12

1000. Решение за разрешување од функција-
та заменик на директорот на Државни-
от завод за статистика............................. 50/12

1001. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
странски инвестиции на Република 
Македонија............................................... 50/13

1002. Решение за разрешување од функција-
та директор на Дирекцијата за слобод-
ни економски зони - Скопје.................... 50/13

1003. Решение за именување директор на 
Дирекцијата за слободни економски 
зони - Скопје............................................ 50/13

1004. Решение за разрешување од функција-
та заменик на генералниот секретар на 
Владата на Република Македонија........ 50/13

1005. Решение за именување заменик на ге-
нералниот секретар на Владата на Ре-
публика Македонија................................ 50/13

1026. Решение за формирање на Комисија за 
заштитни мерки при зголемен и суб-
венциониран увоз..................................... 51/14

1089. Решение за именување на почесен 
конзул на Република Македонија во 
Република Австрија, со седиште во 
Инсбрук..................................................... 52/7

1090. Решение за именување на команданти 
и началници на подрачните штабови за 
цивилна заштита...................................... 52/7

1091. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот комитет за имп-
лементација на стратегијата и акциони-
от план за заштита на биолошката раз-
новидност на Република Македонија.... 52/9

1092. Решение за разрешување и именување 
член на Работната група за децентра-
лизација на власта.................................... 52/9

1093. Решение за разрешување од функција-
та директор на Казнено-поправниот 
дом Идризово со Отворено одделение 
во Велес.................................................... 52/9

1094. Решение за именување директор на 
Казнено-поправниот дом Идризово со 
Отворено одделение во Велес................ 52/9

1095. Решение за разрешување од функција-
та директор на Затворот во Штип со 
Отворено одделение во Струмица......... 52/10

1096. Решение за именување директор на За-
творот во Штип со Отворено одделе-
ние во Струмица...................................... 52/10

Рег. бр. Бр./стр.

1097. Решение за разрешување од функција-
та директор на Управата за извршува-
ње на санкциите....................................... 52/10

1098. Решение за именување директор на 
Управата за извршување на санкциите.. 52/10

1141. Решение за именување претседател, 
секретар и членови на Комисијата за 
проценка и утврдување на висината на 
штетата од елементарни непогоди........ 60/3
Исправка................................................... 62/54

1142. Решение за разрешување од функцијата 
заменик на директорот на ЈП за одржу-
вање и заштита на магистралните и ре-
гионалните патишта „Македонијапат“ -
Скопје.......................................................... 60/3

1143. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на ЈП за одржување и заштита 
на магистралните и регионалните пати-
шта „Македонијапат“ - Скопје................. 60/4

1144. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Фондот за магистрални 
и регионални патишта Скопје................ 60/4

1145. Решение за разрешување од долж-
носта член на Одборот за контрола 
на материјално-финансиското рабо-
тење на ЈПза одржување и заштита 
на магистралните и регионалните пати-
шта „Македонијапат“ - Скопје............... 60/4

1146. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на Аген-
цијата за супервизија на капитално фи-
нансирано пензиско осигурување -
Скопје....................................................... 60/4

1264. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Јавното 
претпријатие за просторни и урбани-
стички планови Скопје од редот на 
вработените.............................................. 67/112

1265. Решение за разрешување од функција-
та директор на ЈП за набавка, транс-
порт и дистрибуција на природен гас 
„ГА-МА“ – Скопје................................... 67/112

1266. Решение за именување на директорот 
на Дирекцијата за безбедност на класи-
фицирани информации............................ 67/112

1267. Решение за разрешување од фунцкијата 
директор на ЈП за извршување на водо-
стопански дејности ХС „Злетовица“ –
Пробиштип................................................. 67/112

1268. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Државниот завод за инду-
стриска сопственост................................ 67/112

1269. Решение за именување директор на ЈП 
за извршување на водостопански деј-
ности ХС „Злетовица“ – Пробиштип..... 67/113

1270. Решение за именување директор на ЈП 
за набавка, транспорт и дистрибуција 
на природен гас „ГА-МА“ - Скопје....... 67/113

1271. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП Маке-
донска информативна агенција – МИА 
– Скопје..................................................... 67/113

1297. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Струга.......................................................... 70/2

1298. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Лабуништа........................................... 70/2

1299. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Страшо Пинџур“ – Вевчани.................. 70/2

1300. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Ристо Ристески“ – Горно Косоврасти, 
Дебар........................................................... 70/2
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1301. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Струмица............................................. 70/3

1302. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Ново Село............................................ 70/3

1303. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Даме Груев“ – Куклиш.......................... 70/3

1304. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Неготино...................................................... 70/4

1305. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Велес.................................................... 70/4

1306. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Гевгелија..................................................... 70/4

1307. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Кирил и Методиј“–Стојаково-Богданци. 70/5

1308. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Климент Охридски“ – Миравци........... 70/5

1309. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Куманово............................................. 70/5

1310. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Христијан Карпош“ – Драгоманце-
Старо Нагоричане.................................... 70/6

1311. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Тетово.......................................................... 70/6

1312. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на одделни 
основни училишта на подрачјето на Ка-
мењане............................................................ 70/6

1313. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Боговиње.............................................. 70/7

1314. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Братство“ – с. Челопек – Брвеница...... 70/7

1315. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Желино................................................. 70/7

1316. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Јегуновце............................................. 70/7

1317. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на оддел-
ни основни училишта на подрачјето на 
Теарце.......................................................... 70/8

1318. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Ѓерѓ Кастриоти-Скендербеу“ – с. По-
рој – Џепчиште......................................... 70/8

1319. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Пере Тошев“ – Росоман......................... 70/8

1320. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Кочо Рацин“ – Петровец....................... 70/8

1321. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Гази Баба – Скопје.............................. 70/9

Рег. бр. Бр./стр.

1322. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Центар – Скопје.................................. 70/9

1323. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Кисела Вода – Скопје......................... 70/9

1324. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Студеничани........................................ 70/10

1325. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Марко Цепенков“ – Ст. Зелениково –
Зелениково................................................ 70/11

1326. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Димо Хаџи Димов“ – Карпош – Скопје 70/11

1327. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Санде Штерјоски“ – Кичево................. 70/11

1345. Решение за разрешување и именување 
претседател на Управниот одбор на 
Агенцијата за поттикнување на разво-
јот на земјоделството-Битола................. 72/4

1346. Решение за разрешување и именување 
член на Националната комисија за 
УНЕСКО на Република Македонија...... 72/4

1347. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Централ-
ниот регистар на Република Македонија 72/4

1348. Решение за разрешување и именување 
претставник на државниот капитал на 
Република Македонија во Собранието 
на акционерите на Македонска банка 
за поддршка на развојот А.Д. – Скопје.. 72/5

1349. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавна-
та установа за деца – Детска градинка 
„8 Март“ – Струга.................................... 72/5

1350. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавна-
та установа за деца – Детска градинка 
„Олга Мицеска“ – Кичево....................... 72/5

1351. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавна-
та установа за деца – Детска градинка 
„13 Ноември“-Скопје............................... 72/5

1400. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Страшо Пинџур“ – Карбинци............... 78/4

1401. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Штип.................................................... 78/5

1402. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Виница................................................. 78/5

1403. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Гоце Делчев“ Горно Лисиче – Кисела 
Вода........................................................... 78/5

1404. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Његош“ – Колонија Идризово-Гази 
Баба........................................................... 78/5

1405. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Битола.................................................. 78/6

1406. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Шуто Оризари..................................... 78/6
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1407. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Александар Урдаревски“ – Чучер-
Сандево..................................................... 78/6

1408. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Чаир Скопје......................................... 78/7

1409. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Долнени............................................... 78/7

1410. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Прилеп................................................. 78/8

1411. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Кочо Рацин“ – Ивањевци – Могила...... 78/8

1412. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Крсте П.Мисирков“ – Бистрица........... 78/9

1413. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Тополчани............................................ 78/9

1414. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Кривогаштани..................................... 78/9

1415. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Охрид................................................... 78/9

1416. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Крушево............................................... 78/10

1417. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Браќа Миладиновци“ – Пробиштип...... 78/10

1418. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Кузман Јосифовски-Питу“ – Кичево..... 78/10

1419. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
„Христијан Тодоровски Карпош“ –
Ранковце................................................... 78/11

1420. Решение за разрешување и именување 
членови на училишни одбори на од-
делни основни училишта на подрачјето 
на Ресен..................................................... 78/11

1434. Решение за утврдување на стока која 
при увозот се ослободува од плаќање 
на царина.................................................. 79/4

1435. Решение за именување претседател и 
членови на Меѓуресорската државна 
комисија за борба против недозволено-
то производство, трговија и злоупотре-
ба на дрога................................................ 79/5

1436. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за сто-
панисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија............... 79/5

1437. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈП за стопанисување со 
шуми „Македонски шуми“ – Скопје, 
од редот на вработените.......................... 79/5

1438. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈП „Македонски железни-
ци“ – Скопје, од редот на вработените..... 79/5

1439. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на УСО 
„Чеде Филипоски“ – Гостивар............... 79/6

1440. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на 
ЦСНО „Злате Малакоски“ – Гостивар.... 79/6

Рег. бр. Бр./стр.

1441. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
„Крсте Петков Мисирков“–Демир Хисар 79/6

1442. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
„Митко Пенџуклиски“ – Кратово............ 79/6

1443. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово... 79/6

1444. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на Зем-
јоделското училиште „Киро Бурназ“ –
Куманово.................................................. 79/7

1445. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на 
ДСТУ „Наце Буѓони“-Куманово............ 79/7

1446. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
„Перо Наков“-Куманово......................... 79/7

1447. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
„Св.Кирил и Методиј“- Неготино........... 79/7

1448. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
„Наум Наумовски Борче“-Пробиштип.. 79/7

1449. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на УСО 
„Св.Климент Охридски“-Охрид............. 79/8

1450. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на 
ЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид... 79/8

1451. Решениеза разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДУ-
ТУ „Ванчо Питошески“-Охрид.............. 79/8

1452. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на 
ДСУТУ „Лазар Танев“-Скопје............... 79/8

1453. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на Др-
жавното средно училиште „Панче Ар-
совски“ – Скопје...................................... 79/8

1454. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДА-
СУ „Боро Петрушевски“ – Скопје......... 79/9

1455. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на 
ДМУ „8 Септември“- Скопје.................. 79/9

1456. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ЦРО 
„Св. Наум Охридски“ -Скопје................ 79/9

1457. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДУФК 
„Методи Митевски Брицо“ -Скопје........... 79/9

1458. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на 
ДМСУ „Панче Караѓозов“-Скопје......... 79/10

1459. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на УСО 
„Ѓорче Петров“-Крива Паланка............. 79/10

1460. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСЕ-
ПУ „Васил Антевски Дрен“ – Скопје..... 79/10

1461. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСХТУ 
„Марија Кири Склодовска“–Скопје............... 79/10

1462. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
за железнички и ПТТ сообраќај „Владо 
Тасевски“-Скопје..................................... 79/10

1463. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
„Браќа Миладиновци“ - Скопје.............. 79/11

1464. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на 
ДСУЕБ „Арсени Јовков“-  Скопје.......... 79/11

1465. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на УЦ 
„Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија............. 79/11
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1466. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
„Орде Чопела“-Прилеп............................ 79/11

1467. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДЕТУ 
„Кузман Јосифовски Питу“ – Прилеп...... 79/11

1468. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСЕ-
МУ „Ристе Ристески Ричко“-Прилеп...... 79/12

1469. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
„Ѓорче Петров“- Прилеп......................... 79/12

1470. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на УСО 
„Кочо Рацин“- Свети Николе................. 79/12

1471. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
„Јане Сандански“- Струмица.................. 79/12

1472. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на 
ДСТТУ „Никола Карев“- Струмица...... 79/12

1473. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на 
УМЦ „Никола Штејн“- Тетово............... 79/13

1474. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на УСО 
„Кирил Пејчиновиќ“-Тетово................... 79/13

1475. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ТУЦ 
„Ѓоце Стојчески“- Тетово....................... 79/13

1476. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на 
ДСЕУ „8-ми Септември“- Тетово.......... 79/13

1477. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на УЦ 
за образование на стручни кадри за 
стопанството „Моша Пијаде“ - Тетово.. 79/13

1478. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ДСУ 
Гимназија „Славчо Стојменски“ – Штип 79/14

1573. Решение за именување претседател, 
секретар и членови на Националната 
комисија за изготвување извештај за 
Милениумските развојни цели............... 84/4
Исправка.................................................      91/64

1574. Решение за разрешување од функција-
та директор на Казнено-поправниот 
дом Идризово со Отворено оделение 
во Велес.................................................... 84/5

1575. Решение за именување директор на 
Казнено-поправниот дом Идризово со 
Отворено одделение во Велес................ 84/5

1576. Решение за разрешување од функција-
та заменик на директорот на Казнено-
поправниот дом Идризово со Отворено 
одделение во Велес.................................. 84/5

1601. Решение за утврдување на стока која 
при увозот се ослободува од плаќање 
на царина.................................................. 87/2

1602. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Казнено-поправниот дом 
Идризово со Отворено одделение во 
Велес......................................................... 87/3

1746. Решение за разрешување од функција-
та генерален секретар на Владата на 
Република Македонија............................ 93/5

1747. Решение за именување генерален се-
кретар на Владата на Република Маке-
донија........................................................ 93/5

1748. Решение за разрешување од функција-
та заменик на генералниот секретар на 
Владата на Република Македонија........ 93/5

1749. Решение за именување заменик на ге-
нералниот секретар на  Владата на Ре-
публика Македонија................................ 93/5

1750. Решение за разрешување од функција-
та директор на Царинската управа......... 93/5

Рег. бр. Бр./стр.

1751. Решение за разрешување од функција-
та заменик на директорот на Царинска-
та управа................................................... 93/6

1752. Решение за разрешување од функција-
та државен секретар во Министерство-
то за финансии......................................... 93/6

1753. Решение за разрешување од должно-
ста вршител на должноста директор на 
Бирото за стопански недоволно развие-
ните подрачја............................................ 93/6

1754. Решение за именување директор на 
Бирото за стопански недоволно развие-
ните подрачја............................................ 93/6

1755. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Државниот инспекто-
рат за труд................................................. 93/6

1756. Решение за разрешување од функција-
та заменик на директорот на Казнено-
поправниот дом Идризово со отворено 
одделение во Велес.................................. 93/6

1757. Решение за именување заменик на дире-
кторот на Казнено-поправниот дом Идри-
зово со отворено одделение во Велес.......... 93/7

1758. Решение за именување директор на 
Државниот инспекторат за труд............. 93/7

1759. Решение за именување директор на 
Царинската управа................................... 93/7

1760. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Дирекцијата за слобод-
ни економски зони – Скопје................... 93/7

1761. Решение за именување директор на 
Дирекцијата за слободни економски 
зони – Скопје............................................ 93/7

1762. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Царинската управа.............. 93/7

1763. Решение за разрешување од должноста 
директор на Бирото за јавна безбедност.. 93/8

1764. Решение за именување директор на 
Бирото за јавна безбедност..................... 93/8

1765. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за финансии...... 93/8

1766. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за култура........ 93/8

1767. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за внатрешни 
работи........................................................ 93/8

1768. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство.......... 93/8

1769. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за транспорт и 
врски ......................................................... 93/9

1770. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за локална са-
моуправа................................................... 93/9

1771. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање................. 93/9

1772. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за одбрана........ 93/9

1773. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за правда.......... 93/9

1774. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за здравство...... 93/10

1775. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за труд и соци-
јална политика.......................................... 93/10

1776. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за образование 
и наука....................................................... 93/10

1777. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Бирото за лекови.......... 93/10

1778. Решение за именување директор на 
Бирото за лекови...................................... 93/10

1779. Решение за разрешување од функција-
та заменик на директорот на Затворот 
Скопје со Отворено одделение во Кри-
ва Паланка................................................ 93/10
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1780. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Затворот Скопје со Отворе-
но одделение во Крива Паланка.............. 93/11

1781. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Државниот завод за стати-
стика.......................................................... 93/11

1790. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за надворешни 
работи ...................................................... 95/2

1791. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на  Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија – Скопје................................ 95/2

1792. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈВП „Водо-
стопанство на Македонија“ – Скопје....... 95/3

1793. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Економскиот 
совет.......................................................... 95/3

1794. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Правниот совет 95/3

П Р О Г Р А М И
50. Програма за остварување и развој на 

заштитата на децата за 2004 година....... 2/11
51. Програма за остварување на социјал-

ната заштита за 2004 година................... 2/15
77. Програма за развој на спорт и млади 

за 2004 година.......................................... 4/7
105. Програма за развој и остварување на деј-

носта студентски стандард за 2004 година 5/4
106. Програма за остварување и развој на 

дејноста во ученичкиот стандард за 
2004 година.............................................. 5/5

192. Програма за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на магистралните 
и регионални патишта во Република 
Македонија за 2004 година...................... 9/40

197. Програма за проширена репродукци-
ја на шумите за 2004 година.................. 10/17
Исправка ..................................................... 15/12

212. Програма за поддршка на претприем-
ништвото и создавање конкурентност 
во малото стопанство на Република 
Македонија за 2004 година..................... 12/3

221. Програма за изработка на урбани-
стички планови во Република Македо-
нија во 2004 година................................. 13/3

268. Програма за општа туристичка про-
паганда и информативна дејност на 
Република Македонија за 2004 година. 15/6

371. Програма за изработка на просторни 
планови во Република Македонија во 
2004 година.............................................. 20/74

415. Програма за испитување на појавата, 
спречувањето и сузбивањето на бруце-
лозата кај луѓето во Република Маке-
донија за 2004 година.............................. 24/4

416. Програма за превентивни мерки за сп-
речување на туберкулозата кај населе-
нието во Република Македонија за 
2004 година............................................... 24/5

417. Програма за систематски прегледи на 
учениците и студентите во Република 
Македонија за 2004 година..................... 24/7

418. Програма за обезбедување на трошо-
ците за болните кои се третираат со ди-
јализа, за обезбедување на лекови за 
трансплантирани болни и за обезбе-
дување на цитостатици, инсулин, хор-
мон за раст и лекување на болни од 
хемофилија во Република Македонија 
за 2004 година.......................................... 24/9

419. Програма за здравствена заштита на 
одредени групи на население и оддел-
ни заболувања на граѓани кои не се 
здравствено осигурени за 2004 година 
во Република Македонија....................... 24/12

Рег. бр. Бр./стр.

420. Програма за задолжителна имуниза-
ција на населението во Република Ма-
кедонија за 2004 година.......................... 24/13

421. Програма за организирање и унапре-
дување на крводарителството во Ре-
публика Македонија за  2004 година..... 24/16

422. Програма за заштита на населението 
од СИДА во Република Македонија за 
2004 година.............................................. 24/18

423. Програма за активна здравствена за-
штита на мајките и децата во Републи-
ка Македонија за 2004 година................ 24/21

424. Програма за здравствена заштита на 
лица со душевни растројства и болести 
на зависности во Република Македони-
ја за 2004 година...................................... 24/24

432. Програма за превентивна здравствена 
заштита во Република Македонија за 
2004 година.............................................. 25/2

433. Програма за користење на средствата 
за здравствена заштита на животните 
во 2004 година.......................................... 25/18

448. Програма за здравствена заштита на 
растенијата од болести и штетници во 
2004 година.............................................. 26/7

486. Програма за основни геолошки истра-
жувања за 2004 година.............................. 30/6

487. Програма за поттикнување на развојот 
на земјоделството во 2004 година........... 30/6

488. Годишна програма за премер, ката-
стар и запишување на правата на нед-
вижностите во 2004 година...................... 30/8

504. Програма за дополнување на Програ-
мата за користење на средствата од на-
доместокот, што го плаќаат деловните 
субјекти при увоз и извоз на произво-
ди, стоки и услуги.................................... 31/16

688. Програма на Агенцијата за иселеништво 
за 2004 година - Издавачка дејност........... 41/15

1006. Програма за изградба и одржување на 
станови сопственост на Република Ма-
кедонија за 2004 година.......................... 50/14

1128.Програма за финансирање на изградба, 
реконструкција, одржување на објектите 
и опремувањето на јавните обвинителст-
ва за 2004 година финансирани од Буџе-
тот на Република Македонија - раздел на 
Министерството за правда.......................... 58/57

1138. Програма за изменување на Програ-
мата за развој на спорт и млади за 2004 
година.... ................................................... 59/3

1644. Програма за изменување на Програма-
та за користење на средствата од надо-
местокот што го плаќаат деловните 
субјекти при увоз и извоз на произво-
ди, стоки и услуги.................................... 88/12

1782. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба, реконструкција, одр-
жување и заштита на магистралните и 
регионални патишта во Република Ма-
кедонија за 2004 година.......................... 93/11

Л И Ц Е Н Ц И
58. Лиценца за постојано приредување на 

посебни игри на среќа во автомат клуб.. 3/1
59. Лиценца за постојано приредување на 

посебни игри на среќа во автомат клуб.. 3/2
107. Изменување на лиценца бр. 23-2196/3 

од 25.05.1998 година издадена на Ак-
ционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри „Лотарија 
на Македонија“ Скопје, за постојано 
приредување на посебни игри на среќа 
во автомат клуб што се наоѓа на ул. 
„Кузман Јосифовски“ бр. 7 во Прилеп.. 5/6

164. Лиценца за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб ... 7/6
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213. Изменување на лиценца под бр. 23-

2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на Друштвото за трговија и услуги 
„ФЛАМИНГО“ Електро унион и други 
експорт-импорт ДОО Скопје за пос-
тојано приредување на посебни игри 
на среќа во автомат клуб што се наоѓа 
на кеј „Борис Кидрич“ бр. 15 во Струга 12/3

214. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на Друштвото за трговија и услуги 
„ФЛАМИНГО“ Електро унион и други 
експорт-импорт ДОО Скопје за пос-
тојано приредување на посебни игри 
на среќа во автомат клуб што се наоѓа 
на ул. „Туристичка“ бб - Охрид............. 12/3

372. Лиценца за постојано приредување на 
посебна игра на среќа - обложување на 
спортски натпревари............................... 20/75

414. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/4 од 25.05.1998 година издадена 
на „Македонија-турист“ АД - Скопје за 
постојано приредување на посебни 
игри на среќа во Автомат клуб што се 
наоѓа во хотел „Бристол“ - Скопје......... 24/4

449. Изменување на лиценца под бр. 23-
960/1 од 29.03.2004 година издадена на 
Друштвото за трговија и услуги „Фла-
минго“ Електро унион и други експорт-
импорт ДОО Скопје за постојано приреду-
вање на посебна игра на среќа „Обложува-
ње на спортски натпревари“ што ќе се при-
редува во деловната просторија на ул.„Ва-
со Карајанов“  бр. 1 во Гевгелија.................... 26/8

485. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/2 од 25.05.1998 година, издадена 
на Друштвото за трговија и услуги 
„ФЛАМИНГО“ Електро унион и други 
експорт-импорт ДОО Скопје за постоја-
но приредување на посебни игри на сре-
ќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. 
„Димитар Влахов“ бр. 14, Охрид............. 30/5

502. Изменување на лиценца под бр. 23-
5264/1 од 11.09.2001 година издадена на 
Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри Лотарија на 
Македонија-Скопје за постојано приреду-
вање на посебна игра на среќа „Обложу-
вање на спортски натпревари“ што се нао-
ѓа на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 60 во Скопје 31/15

503. Изменување на лиценца под бр. 23-
2953/1 од 21.05.2002 година издадена на 
ТД „Хрономеркур“ и Робев и други ДОО 
експорт-импорт-Скопје за постојано при-
редување на посебна игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ........ 31/15

521. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/3 од 25.05.1998 година издадена на 
Акционерското друштво за приредува-
ње игри на среќа и забавни игри „Лота-
рија на Македонија“ - Скопје за постоја-
но приредување на посебни игри на сре-
ќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. 
„Димитар Влахов“ бр. 14 во Охрид......... 32/5

522. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/3 од 25.05.1998 година издадена на 
Акционерското друштво за приредува-
ње игри на среќа и забавни игри „Лота-
рија на Македонија“-Скопје за постоја-
но приредување на посебни игри на сре-
ќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. 
„Јане Сандански“ бр. 54 во Тетово.......... 32/5

523. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/3 од 25.05.1998 година издадена на 
Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри „Лотарија 
на Македонија“-Скопје за постојано при-
редување на посебни игри на среќа во 
Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Дими-
тар Влахов“ бр. 46 во Куманово................ 32/5

Рег. бр. Бр./стр.
524. Изменување на лиценца под бр. 23-

2196/3 од 25.05.1998 година издадена на 
Акционерското друштво за приредува-
ње игри на среќа и забавни игри „Лота-
рија на Македонија“ - Скопје за постоја-
но приредување на посебни игри на сре-
ќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. 
„Трифун Хаџи-Јанев“ бр. 6 во Скопје..... 32/5

525. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/3 од 25.05.1998 година издадена на 
Акционерското друштво за приредува-
ње игри на среќа и забавни игри „Лота-
рија на Македонија“-Скопје за постоја-
но приредување на посебни игри на сре-
ќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. 
„Никола Вапцаров“ бр. 9 во Скопје......... 32/5

526. Изменување на лиценца под бр. 23-
5199/1 од 11.09.2001 година издадена 
на Акционерското друштво за прире-
дување игри на среќа и забавни игри 
„Лотарија на Македонија“ - Скопје за 
постојано приредување на посебни 
игри на среќа во Автомат клуб што се 
наоѓа на ул. „Митрополит Теодосие 
Гологанов“ бр. 28 во Скопје................... 32/6

527. Изменување на лиценца под бр. 23-
58/8 од 28.09.1998 година издадена на 
Акционерското друштво за приредува-
ње игри на среќа и забавни игри „Лота-
рија на Македонија“ - Скопје за посто-
јано приредување на посебни игри на 
среќа во Автомат клуб што се наоѓа на 
бул. „Климент Охридски“ - Пелагонка 
2, сутерен, локал 4 во Битола ................. 32/6

528. Изменување на лиценца под бр. 23-
58/12 од 28.09.1998 година издадена на 
Акционерското друштво за приредува-
ње игри на среќа и забавни игри „Лота-
рија на Македонија“ - Скопје за посто-
јано приредување на посебни игри на 
среќа во Автомат клуб што се наоѓа на 
ул. „Маршал Тито“ бб во Струмица...... 32/6

529. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/3 од 25.05.1998 година издадена на 
Акционерското друштво за приредува-
ње игри на среќа и забавни игри „Лота-
рија на Македонија“ - Скопје за постоја-
но приредување на посебни игри на сре-
ќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. 
„Гоце Делчев“ бр. 5 во Прилеп................ 32/6

579. Изменување на лиценца за промена на 
важноста на Лиценцата под бр. 23-2953/1 
од 25.06.2003 година издадена на „ХИТ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО Скопје за по-
стојано приредување на посебни игри на 
среќа во играчница што се наоѓа во хотел 
„Млаз“ - Стар Дојран......................................... 34/7

611. Дополнување на лиценца под бр. 23-
6630/1 од 20.11.2001 година издадена на 
Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри „Лотарија 
на Македонија“ - Скопје за приредување 
на посебни игри на среќа во играчница.... 36/35

834. Лиценца за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб... 44/9

835. Изменување на лиценца под бр.23-
5437/1-03 од 29.12.2003 година издаде-
на на Друштвото за трговија и услуги 
“ФЛАМИНГО“ Електро унион и други 
Експорт-импорт ДОО Скопје за посто-
јано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб.............................. 44/9

836. Изменување на лиценца под бр.23-
5436/1-03 од 29.12.2003 година издаде-
на на Друштвото за трговија и услуги 
“ФЛАМИНГО“ Електро унион и други 
Експорт-импорт ДОО Скопје за посто-
јано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб.............................. 44/9
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Рег. бр. Бр./стр.
837. Изменување на лиценца под бр.23-

4839/1 од 17.11.2003 година издадена 
на Претпријатието за трговија и услуги 
“ФЛАМИНГО“ Експорт-импорт-Скопје за 
постојано приредување на посебни игри 
на среќа во автомат клуб......................... 44/9

838. Изменување на лиценца под бр.23-
3472/1 од 28.07.2003 година издадена 
на Претпријатието за трговија и услуги 
“ФЛАМИНГО“ Експорт-импорт-Скопје за 
постојано приредување на посебни игри 
на среќа во автомат клуб......................... 44/10

839. Изменување на лиценца под бр.23-
58/18 од 28.09.1998 година издадена на 
ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-импорт-
Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб 44/10

840. Изменување на лиценца под бр.23-
960/1 од 29.03.2004 година издадена на 
Друштвото за трговија и услуги “ФЛА-
МИНГО“ Електро унион и други Екс-
порт-импорт ДОО Скопје за постојано 
приредување на посебни игри на среќа 
“Обложување на спортски натпревари“ 44/10

841. Изменување на лиценца под бр.23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена на 
ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-импорт-
ДОО Скопје за постојано приредување 
на посебни игри на среќа во автомат 
клуб на ул.“Туристичка“, бб Охрид........ 44/10

842. Изменување на лиценца под бр.23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт-ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб на ул. “Кирил и Мето-
диј“, број  28 Гевгелија........................... 44/10

843. Изменување на лиценца под бр.23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт- ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб на ул. “Димитар Влахов“, 
број 14 Охрид........................................... 44/11

844. Изменување на лиценца под бр.23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт-ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб на ул. “Стив Наумов“, 
број 97 Скопје.......................................... 44/11

845. Изменување на лиценца под бр.23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-импорт-
ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб 
на ул. “8-ми септември“, бб Дебар хо-
тел Венец ................................................. 44/11

846. Изменување на лиценца под бр.23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт- ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб на ул. “11 октомври“, 
бр.2 хотел Китка Ресен............................ 44/11

847. Изменување на лиценца под бр. 23-
3651/1 од  09.07.2002 издадена на Т.Д. 
“ХРОНОМЕТАР“ - Робев и други ДОО 
Експорт-импорт Скопје за постојано 
приредување на посебни игри на среќа 
“томбола“................................................. 44/11

848. Изменување на лиценца под бр. 23-
1459/1 од 26.04.2004 година издадена 
на Друштвото за трговија и услуги 
“ФЛАМИНГО“ Електро унион и други 
Експорт-импорт ДОО Скопје  за посто-
јано приредување на посебни игри на 
среќа “обложување на спортски натп-
ревари“..................................................... 44/11

Рег. бр. Бр./стр.
849. Изменување на лиценца под бр. 23-

1237/1 од  31.03.2003 година издадена 
на Друштвото за трговија и услуги 
“ФЛАМИНГО“ Електро унион и други 
Експорт-импорт ДОО Скопје за посто-
јано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб............................. 44/12

850. Изменување на лиценца под бр. 23-
3944/1 од 13.08.2002 година издадена  
на Друштвото за трговија и услуги 
“ФЛАМИНГО“ Електро унион и други 
Експорт-импорт ДОО Скопје за посто-
јано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб.............................. 44/12

851. Изменување на лиценца под бр. 23-
6969/5 од  04.12.2001 година издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во 
автомат  клуб............................................ 44/12

852. Изменување на лиценца под бр. 23-
6261/1 од 16.12.2002 година  издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб............................................. 44/12

853. Изменување на лиценца под бр. 23-
6969/3 од 04.12.2001 година  издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб............................................. 44/12

854. Изменување на лиценца под бр. 23-
1237/4 од 18.11.2002 година  издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб............................................. 44/13

855. Изменување на лиценцапод бр. 23-
6969/4 од 04.12.2001 година  издадена 
на ПТП  “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри  на среќа во 
автомат клуб ............................................ 44/13

856. Изменување на лиценцапод бр. 23-
6969/1 од 04.12.2001 година  издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб............................................. 44/13

857. Изменување на лиценца под бр. 23-
635/1 од  01.03.2004 година издадена на 
Друштвото за трговија и услуги “ФЛА-
МИНГО“ Електро унион и други Екс-
порт-импорт ДООСкопје за постојано 
приредување на посебни игри на сре-
ќа во автомат клуб................................... 44/13

858. Изменување на лиценца под бр. 23-
756/1 од 01.03.2004 година издадена на 
Друштвото за трговија и услуги “ФЛА-
МИНГО“ Електро унион и други Екс-
порт-импорт ДОО Скопје за постојано 
приредување на  посебни игри на среќа  
во автомат клуб........................................ 44/13

859. Изменување на лиценца под бр. 23-
1541/1 од  04.05.2004 година издадена 
на Друштвото за трговија и услуги 
“ФЛАМИНГО“ Електро унион и други 
Експорт-импорт ДОО Скопје за посто-
јано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб.............................. 44/14

860. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена на 
ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-импорт 
ДОО Скопје за постојано приредување 
на посебни игри на среќа во автомат 
клуб на ул. “Моша Пијаде“ бб Валандо-
во хотел Анска река................................. 44/14
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Рег. бр. Бр./стр.
861. Изменување на лиценца под бр. 23-

2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб на Плоштад Нова Југосла-
вија бб Куманово бр. 97.......................... 44/14

862. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена на 
ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-импорт 
ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб на 
ул. “Јосиф Јосифовски-Свештарот“ бр. 
20 Струмица............................................. 44/14

863. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена на 
ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-импорт 
ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб во 
Трговски центар Ловец број 32 Тетово...... 44/14

864. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт ДОО Скопје за постојано приреду-
вање на посебни игри на среќа во авто-
мат клуб на ул. “ЈНА“ бр. 9 хотел Цент-
рал Гостивар............................................. 44/15

865. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб на ул. “Чеде Филипов-
ски“ број 240 Гостивар........................... 44/15

866. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб на ул. “Илинденска“ број 
28 Кавадарци............................................ 44/15

867. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб на ул. “Солунска“ број 
226 Битола................................................ 44/15

868. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена на 
ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-импорт 
ДОО Скопје за постојано приредување 
на посебни игри на среќа во автомат 
клуб на ул. “Кузман Јосифовски Пи-
ту“ број 15 ТЦ Скопјанка Скопје........... 44/15

869. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на ПТП “ФЛАМИНГО“ Експорт-им-
порт ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб на ул. “Даме Груев“ број 
1 Скопје..................................................... 44/15

1295.Лиценца за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб 69/47

1296.Изменување на лиценца под бр. 23-
6261/1 од 16.12.2002 година издадена 
на Друштвото за трговија и услуги 
„ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје за посто-
јано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб.............................. 69/47

1483. Лиценца за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб.... 80/2

1484. Лиценца за постојано приредување на 
посебна игра на среќа „Обложување на 
спортски натпревари“………….............. 80/2

Рег. бр. Бр./стр.
1485. Изменување на лиценца под бр. 23-

2196/3 од 25.05.1998 година, издадена на 
Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри „ЛОТАРИ-
ЈА НА МАКЕДОНИЈА“ -Скопје за по-
стојано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. 
„Никола Вапцаров“ бр. 9 во Скопје.......... 80/3

1486. Изменување на лиценца под бр. 23-
2953/1 од 21.05.2002 година, издадена на 
Т.Д. „ХРОНОМЕРКУР“ и Робев и други 
ДОО експорт-импорт Скопје за постојано 
приредување на посебна игра на среќа 
„Обложување на спортски натпревари“..... 80/3

1487. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/1 од 25.05.1998 година, издадена на 
Друштвото за производство, промет и 
услуги „ДУДИН-Т“ ДОО извоз-увоз -
Скопје за постојано приредување на по-
себни игри на среќа во играчница што се 
наоѓа во хотел „Континентал“-Скопје...... 80/3

1577. Лиценца за постојано приредување на 
посебна игра на среќа „Обложување на 
спортски натпревари“................................ 84/5

1578. Изменување на лиценца под бр. 23-
58/8 од 28.09.1998 година, издадена на 
Акционерското друштво за приредува-
ње игри на среќа и забавни игри „ЛО-
ТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ – Скопје 
за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во автомат клуб што се 
наоѓа на бул. „Климент Охридски“ Пе-
лагонка 2, сутерен, локал 4 во Битола... 84/6

1579. Изменување на лиценца под бр. 23-
5199/1 од 11.09.2001 година, издадена на 
Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри „ЛОТАРИЈА 
НА МАКЕДОНИЈА“ – Скопје за постојано 
приредување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб што се наоѓа на ул. „Митропо-
лит Теодосие Гологанов“ бр. 28 во Скопје..... 84/6

1669. Лиценца за постојано приредување на 
посебна игра на среќа „Обложување на 
спортски натпревари“.............................. 89/23

1714. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/3 од 25.05.1998 година издадена 
на Акционерското друштво за прире-
дување игри на среќа и забавни игри 
„Лотарија на Македонија“ – Скопје за 
постојано приредување на посебни 
игри на среќа во автомат клуб................ 91/60

У П А Т С Т В А
1027. Упатство за начинот и постапката за 

работа на Комисијата за заштитни мер-
ки при зголемен и субвенциониран увоз 51/15

1254. Упатство за одговарање на прашалникот 
од Европската комисија за барањето за 
членство на Република Македонија во ЕУ.. 66/69

1489. Упатство за соработка на органите на 
државната управа, јавните претприја-
тија, јавните установи и други правни 
лица што располагаат со државен капи-
тал со Државната комисија за спречу-
вање на корупцијата................................ 81/2

СТАТУТИ
1729. Статут на Електростопанство на Ма-

кедонија Акционерско друштво за про-
изводство, дистрибуција и снабдување 
со електрична енергија, во државна 
сопственост, Скопје…………................. 92/3

1730. Статут на Операторот на електропре-
носниот систем на Македонија, Акцио-
нерско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопс-
твеност, Скопје………............................. 92/8
Исправка на Макроекономската поли-
тика на Република Македонија за 2004 
година, објавена во („Службен весник 
на РМ“ бр. 83/03)..................................... 7/7
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МИНИСТЕРСТВО  ЗА  ОДБРАНА

Рег. бр. Бр./стр.

78. Правилник за определување на виси-
ната на надоместокот на трошоците за 
закупнина на стан.................................... 4/8

108. Правилник за изменување на Правил-
никот за мерилата за оценување на по-
себната здравствена и физичка способ-
ност за служба во Армијата на Репуб-
лика Македонија ..................................... 5/6

225. Правилник за условите за стекнување 
на военопадобранско звање, вршењето 
на падобранската служба, падобран-
ската облека и опрема и обликот и со-
држината на падобранската книшка...... 13/15

226. Правилник за условите за стекнување 
на воздухопловно-техничко звање, вр-
шењето на воздухопловно-техничката 
служба, облеката и опремата на возду-
хопловно-техничкиот персонал и обли-
кот и содржината на воената дозвола за 
работа на воен воздухоплов.................... 13/23

466. Правилник за условите за стекнување на 
воено летачко звање, условите за распоре-
дување во категорија на стручна и борбена 
оспособеност, вршењето на летачката 
служба според препораките и стандардите 
на НАТО и Меѓународната цивилна воз-
духопловна организација (ICAO), летач-
ката облека и опрема и обликот и содржи-
ната на летачката книшка.............................. 29/3
Исправка.................................................. 36/36

530. Правилник за стручното оспособување 
и усовршување на лица на служба во 
Армијата на Република Македонија......... 32/6

885. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за регрутирање и за пополну-
вање на постојаниот состав на Армија-
та на Република Македонија со регрути 45/20

886. Правилник за изменување на Правил-
никот за остварување на работите на 
разузнавањето, контраразузнавањето и 
спречувањето и откривањето на кри-
вични дела во одбраната......................... 45/20

1390. Правилник за утврдување на критери-
умите, мерилата и постапката за доде-
лување на користење службени станови 
на военистарешини и  цивилни лица 
на служба во Армијата на Република 
Македонија............................................... 76/16

1609. Правилник за изменување на Правил-
никот за утврдување на критериумите, 
мерилата и постапката за доделување на 
користење службени станови на воени 
старешини и цивилни лица на служба во 
Армијата на Република Македонија.......... 87/25

МИНИСТЕРСТВО  ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

61. Кодекс на полициска етика.................... 3/12
165. Решение за разрешување од должноста 

директор на Полициска академија -
Скопје.......................................................... 7/6

166. Решение за именување на директор на 
Полициска академија-Скопје.................. 7/6

193. Решение за дополнување на Решението 
за цените на обрасците што се употре-
буваат во Министерството за внатреш-
ни работи..................................................... 9/41

273. Решение за именување надворешни 
членови на Управата на Полициската 
академија - Скопје................................... 15/9

898. Листа за дополнување на Листата на 
експлозивните материи што можат да 
се пуштаат во промет.............................. 46/57

Рег. бр. Бр./стр.
943. Правилник за образецот на барање за 

признавање право на азил, начинот на 
земање на отпечатоци од прсти и фото-
графирање на барателите на право на 
азил, образецот и постапката за издава-
ње и замена на исправи на баратели на 
право на азил и лица на кои им е приз-
наено право на азил или привремена 
заштита во Република Македонија и за 
начинот на водење на евиденција.......... 48/10

1357. Правилник за условите за вршење 
производство и промет на вооружува-
ње и воена опрема…………..............…. 73/11

1358. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за обрасците на 
патните исправи и визи на државјаните 
на Република Македонија, за начинот 
на фотографирање за патните иправи и 
за водење на евиденција………….......... 73/12

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

269. Правилник за образецот и начинот на 
водење на Регистарот на водостопанс-
твата.......................................................... 15/7

270. Правилник за образецот и начинот на 
водење на Регистарот на водни заедници 15/7

457. Деловник за дополнување на Судски-
от деловник............................................... 27/128

899. Решение за престанок на функцијата 
нотар.......................................................... 46/59

900. Решение за престанок на функцијата 
нотар......................................................... 46/59

1099. Решение за престанок на функцијата 
нотар......................................................... 52/10

1645. Правилник за образецот, формата и 
содржината на легитимацијата на упра-
вен инспектор, како и начинот на изда-
вањето и нејзиното одземање................. 88/12

1646. Правилник за формата и содржината на 
образецот за упис во единствениот суд-
ски регистар на политичките партии и 
начинот на неговото водење....................... 88/13

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

21. Правилник за начин и постапка за 
издавање и исплата на државни записи.. 1/5

52. Наредба за изменување на Наредбата за 
висината на надоместокот за користење 
на уредите и услугите на контрола на ле-
тање во воздушниот сообраќај - прелети... 2/18

60. Упатство за начинот на евидентирање 
и распоредување на јавните приходи.... 3/2

109. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата, содржината и начи-
нот на пополнување на царинската дек-
ларација и другите исправи во царин-
ската постапка............................................ 5/46

140. Правилник за изменување на Правил-
никот за спроведување на Законот за 
акцизите.................................................... 6/9

167. Правилник за дополнување на Правил-
никот за класификација на приходите..... 7/6

198. Упатство за начинот на постапување на 
корисниците и единките корисници на 
средства од Буџетот при трезорското 
работење........................................................ 10/19

222. Правилник за критериумите на при-
бирање на информации и податоци и 
критериумите на посредните методи за 
докажување на приходите....................... 13/4

223. Правилник за начинот и постапката за 
примена на одредбите за надлежности-
те на финансиската полиција.................. 13/9
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Рег. бр. Бр./стр.

224. Правилник за начинот и условите за 
добивање дозвола за вршење финанси-
ски лизинг................................................. 13/14

284. Упатство за начинот на евидентирање 
на финансискиот лизинг во однос на 
признавањето и непризнавањето на 
амортизацијата како расход во даноч-
ниот биланс.............................................. 16/54

392. Правилник за начинот на примена на 
Законот за данокот на додадена вредност 
кај лица со сопственичка, организациска 
или управувачка поврзаност кои можат 
или на кои им е наложено да се реги-
стрираат како еден даночен обврзник...... 22/3

490. Дозвола за вршење на финансиски ли-
зинг............................................................ 30/17

505. Правилник за службената униформа на 
Финансиската полиција ........................... 31/17

506. Правилник за проверка на способно-
стите и оценка на личните предиспози-
ции на лицата за вршење на работите 
на Финансиската полиција..................... 31/19

507. Упатство за начинот на пресметката и 
исплатата на платите на државните 
службеници.............................................. 31/20

547. Правилник заформата и содржината 
на Годишниот план за јавните набавки.. 33/6

583. Список со кој се утврдуваат субјектите 
на кои се однесуваат одредбите од За-
конот за јавни набавки............................ 34/10

637. Правилник за содржината на доку-
ментот за бонитет.................................... 38/92

941. Правилник за критериумите за утвр-
дување на висината на надоместокот 
на членовите на органите за спроведу-
вање на локалните избори....................... 48/6

1007. Наредба за уплата на средствата на со-
лидарноста................................................ 50/22

1008. Правилник за постапката на отвора-
њето на понудите кај отворениот повик 
и ограничениот повик и за образецот за 
водење на записник за отворањето на 
понудите................................................. 50/22

1100. Дозвола за вршење на финансиски ли-
зинг............................................................ 53/1

1105. Правилник за содржината на извешта-
ите за трансакциите................................. 54/2

1255. Правилник за определување на усло-
вите под кои може да се одложи плаќа-
њето на царинскиот долг......................... 66/76

1384. Упатство за изменување и дополнува-
ње на Упатството за начинот на евиден-
тирање и распоредување на јавните 
приходи....................................................... 74/44

1422. Дозвола за вршење на финансиски ли-
зинг............................................................ 78/12

1563. Правилник заметодологијата за рас-
пределба на средствата од Заедничкиот 
фонд на градот Скопје и на општините 
во градот Скопје....................................... 83/39

1585. Одлука за одобрување на државна по-
мош.............................................................. 84/8

1591. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за класификација 
на приходите............................................ 85/3

1592. Правилник за класификација на рас-
ходите........................................................ 85/3

1670. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за формата и на-
чинот на водење на евиденција за наба-
вка и продажба на стоките и услугите 
во трговијата на големо и мало.............. 89/24

1715. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за издавање на до-
кумент касова сметка за сторна трансак-
ција и за функционалните и техничките 
карактеристики кои треба да ги имаат 
фискалните апарати и интегрираниот 
автоматски систем на управување........... 91/61

Рег. бр. Бр./стр.
Објава за износот на личното даночно 
ослободување........................................... 93/18

1786. Правилник за водење на сметководст-
вото........................................................... 94/1
Меѓународни сметководствени стан-
дарди......................................................... 94/2

1795. Правилник за формата, содржината и 
начинот на употребата на симболот на 
Царинската управа.................................. 95/3

1796. Упатство за изменување и дополнува-
ње на Упатството за начинот на прес-
метување и плаќање на аконтациите на 
персоналниот данок на данок на лич-
ните примања........................................... 95/4

1810. Правилник за изменување на Правил-
никот за Сметковниот план за буџетите 
и буџетските корисници......................... 96/309

1811. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за содржината на 
одделните сметки во Сметковниот план
за буџетите................................................ 96/311

1812. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за содржината на 
одделните сметки во Сметковниот 
план за буџетските корисници............... 96/315

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ЕКОНОМИЈА

175. Листа за дополнување на Листата на 
стоки на царински квоти по потекло од 
Заедницата на Србија и Црна Гора кои 
се на квантитативно ограничување при 
увозот во Република Македонија за пр-
во полугодие од 2004 година................... 8/6

176. Листа за изменување на Листата на 
стоки за кои се определени царински 
квоти кои се распределуваат по пат на 
аукција за 2004 година............................ 8/6

377. Правилник за минимално-техничките 
услови за деловните простори и про-
стории во кои се врши трговија.............. 21/2

378. Правилник за формата и содржината на 
образецот-пријавата за исполнување на 
минимално-техничките услови за врше-
ње на трговија и започнување со работа 
на продажен или друг деловен објект....... 21/5

401. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за квалитетот на 
течните горива........................................... 23/2

450. Наредба за изменување и дополнување 
на Наредбата за задолжително атести-
рање (хомологација) на возилата на тр-
кала, опремата и деловите за моторни 
возила........................................................ 26/8

581. Листа за дополнување на Листата на 
стоки за кои се определени царинските 
квоти кои се распределуваат по пат на 
аукција за 2004 година............................ 34/9

582. Листа за изменување на Листата на 
стоки со потекло од Заедницата за увоз 
во Република Македонија во првото 
полугодие од 2004 година (без царини 
во рамки на квоти)................................... 34/9

599. Наредба за изменување на Наредбата 
за задолжително атестирање (хомоло-
гација) на возилата на тркала, опремата 
и деловите за моторни возила................. 35/22

600. Наредба за изменување на Наредбата за 
задолжително атестирање (хомологаци-
ја) на возилата на тркала, опремата и де-
ловите кои можат да се вградат и/или да 
се користат на возилата на тркала............. 35/22

640. Листа на производи со потекло од Заедни-
цата за увоз во Република Македонија во 
првото полугодие од 2004 година (Нула-
царинска стапка во рамки на квотите).......... 38/94
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Рег. бр. Бр./стр.
641. Листа за изменување на Листата на ца-

рински квоти по договор за пристапува-
ње на Република Македонија во СТО...... 38/94

690. Правилник за дополнување на Правил-
никот за минимално-техничките услови 
за вршење на угостителската и туристич-
ката дејност и условите за категоризација 
на објектите на туристичката понуда........ 41/19

800. Листа на земјоделски производи со по-
текло од Заедницата за увоз во Репуб-
лика Македонија во второ полугодие 
од 2004 година (НУЛА-Царинска стап-
ка во рамки на квоти).............................. 43/26

801. Листа на земјоделски производи со по-
текло од Заедницата за увоз во Република 
Македонија во второ полугодие од 2004 
година (концесии во рамки на квоти)......... 43/27

802. Листа на производи со потекло од Заед-
ницата за увоз во Република Македонија 
во второ полугодие од 2004 година (НУ-
ЛА-Царинска стапка во рамки на квоти). 43/27

803. Листа на царински квоти на стоки по 
потекло од Република Хрватска кои се 
увезуваат во Република Македонија за 
второ полугодие од 2004 година............ 43/27

804. Листа на стоки на царински квоти по по-
текло од заедницата на Србија и Црна Го-
ра кои се на квантитативно ограничување 
при увозот во Република Македонија за 
второ полугодие од 2004 година.................. 43/28

805. Листа на земјоделски и прехранбени 
производи по потекло од Република 
Албанија кои се увезуваат во Републи-
ка Македонија без плаќање на царина 
во рамките на годишни квоти за второ 
полугодие од 2004 година....................... 43/29

806. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Република Бугарија кои се 
на квантитативно ограничување при 
увозот во Република Македонија за 
второ полугодие од 2004 година............ 43/30

807. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Република Турција кои се 
увезуваат во Република Македонија за 
второ полугодие од 2004 година............ 43/32

808. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Украина кои се увезуваат 
во Република Македонија за второ по-
лугодие од 2004 година........................... 43/33

809. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Романија кои се на кванти-
тативно ограничување при увозот во 
Република Македонија за второ полу-
годие од 2004 година............................... 43/34

810. Листа на тарифни концесии дадени од 
Република Македонија на Швајцарска-
та Конфедерација за првото полугодие 
од 2004 година.......................................... 43/35

811. Листа на тарифни концесии за земјодел-
ски производи што потекнуваат од Норве-
шка за првото полугодие од 2004 година... 43/36

920. Листа за изменување на Листата на ца-
рински квоти по договор за пристапу-
вање на Република Македонија во СТО 47/9

1075. Правилник заформата и начинот на 
водење на евиденција за набавка и 
продажба на стоките и услугите во тр-
говијата на големо и мало..................... 51/26

1076. Правилник за начинот на вршењето 
на продажба на производите од врата 
до врата.................................................. 51/29

1077. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на по-
лагање на стручниот испит за вршење 
на работите на ракување со енергетски-
те објекти, уреди и постројки и висина-
та и начинот на плаќање на надоместо-
кот за полагање на стручниот испит....... 51/29

Рег. бр. Бр./стр.
1078. Правилник за начинот на полагање на 

испит за добивање на лиценца за израбо-
тка на проекти за геолошки истражувања 
и за изработка на рударски проекти, Про-
грамата за полагање на испитите за доби-
вање на лиценца за изработка на проекти 
за геолошки истражувања односно ру-
дарски проекти и висината на трошоците 
за полагање на испитот............................... 51/30

1106. Правилник за изменување на Правил-
никот за минимално-техничките усло-
ви за деловните простори и простории 
во кои се врши трговија.......................... 54/7

1203. Решение за овластување за вршење на 
контрола на квалитетот на земјодел-
ските и прехранбените производи во 
надворешно-трговскиот промет............. 65/43

1204. Листа за изменување на Листата на сто-
ки на царински квоти по потекло од За-
едницата на Србија и Црна Гора кои се 
на квантитативно ограничување при 
увозот во Република Македонија за вто-
ро полугодие од 2004 година.................... 65/43

1205. Листа за изменување на Листата на стоки 
на царински квоти по потекло од Романија 
кои се на квантитативно ограничување при 
увозот во Република Македонија за второ 
полугодие од 2004 година................................ 65/43

1206. Листа за изменување на Листата на царин-
ски квоти на стоки по потекло од Хрватска 
кои се увезуваат во Република Македо-
нија за второ полугодие од 2004 година... 65/43

1207. Листа за дополнување на Листата на 
стоки за кои се определени царински 
квоти кои се распределуваат по пат на 
аукција за 2004 година............................ 65/44

1479. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за минимално-тех-
ничките услови за деловните простори и 
простории во кои се врши трговија........... 79/14

1564. Наредба за изменување и дополнување 
на Наредбата за задолжително атестира-
ње (хомологација) на возилата на тркала, 
опремата и деловите за моторни возила... 83/39

1565. Наредба за изменување на Наредбата за 
задолжително атестирање (хомологаци-
ја) на возилата на тркала, опремата и де-
ловите кои можат да се вградат и/или да 
се користат на возилата на тркала .......... 83/39

1603. Правилник за формата и содржината на 
образецот за исполнувањето на мини-
малните технички услови на простории-
те во кои се врши занаетчиската дејност.. 87/3

1604. Правилник за исполнување на мини-
мални технички услови за вршење на 
занаетчиска дејност................................. 87/4

1605. Правилник за формата, содржината и 
начинот на водење на Регистарот на за-
наетчиите.................................................. 87/5

1606. Правилник за определување на зана-
етчиски дејности кои задолжително се 
вршат во простории................................. 87/5

1607. Правилник за определување на дејно-
стите кои можат да ги вршат занаетчиите 87/7

1705. Правилник за својствата на детските 
играчки што се пуштаат во промет........        90/8

1706. Листа на стоки за кои се определени 
царински квоти кои се распределуваат 
по пат на аукција за 2005 година............     90/10

1707. Листа на земјоделски производи со по-
текло од Заедницата за увоз во Репуб-
лика Македонија во прво полугодие од 
2005 година (нула-царинска стапка во 
рамки на квоти)........................................      90/11

1717. Листа на стоки на царински квоти по 
договор за пристапување на Република 
Македонија во СТО.................................    91/63
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Рег. бр. Бр./стр.
1718. Листа за изменување на Литата на 

стоки за кои се определени царински 
квоти кои се распоредуваат по пат на 
аукција за 2004 година............................    91/63

1719. Листа за дополнување на Листата на 
царински квоти на стоки по потекло од 
Хрватска кои се увезуваат во Републи-
ка Македонија за второ полугодие од 
2004 година............................................... 91/63

1720. Листа за дополнување на Листата на сто-
ки на царински квоти по потекло од Рома-
нија кои се на квантитативно ограничува-
ње при увозот во Република Македонија 
за второ полугодие од 2004 година.............. 91/64

1721. Листа за дополнување на Листата на 
стоки на царински квоти по потекло од 
Заедницата на Србија и Црна Гора кои 
се на квантитативно ограничување при 
увозот во Република Македонија за вто-
ро полугодие од 2004 година................... 91/64

МИНИСТЕРСТВО  ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 

И ВОДОСТОПАНСТВО

271. Наредба за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија и транзит преку тери-
торијата на Република Македонија на 
живи птици, еднодневни пилиња, јајца 
за насад, семе за вештачко осеменува-
ње од живина, месо од живина, произ-
води од живина наменети за исхрана, 
земјоделска или индустриска употреба 
заради спречување на внесување на 
класичната чума кај живината (Авијар-
ната инфлуенца или Птичји грип) од 
Кина, Република Кореа, Виетнам, Ја-
пан, Тајван, Тајланд, Камбоџа, Хонг 
Конг, Лаос, Пакистан и Индонезија....... 15/8

272. Наредба за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија и транзит преку тери-
торијата на Република Македонија на 
живи птици, еднодневни пилиња, јајца 
за насад, семе за вештачко осеменува-
ње од живина, месо од живина, произ-
води од живина наменети за исхрана, 
земјоделска или индустриска употреба 
заради спречување на внесување на 
класичната чума кај живината (Авијар-
ната инфлуенца или Птичји грип) од 
Соединетите Американски Држави....... 15/8

306. Наредба за забрана на увоз во Републи-
ка Македонија и транзит преку тери-
торијата на Република Македонија на 
живи птици, еднодневни пилиња, јајца 
за насад, семе за вештачко осеменување 
од живина, месо од живина, производи 
од живина наменети за исхрана, земјо-
делска или индустриска употреба за-
ради спречување на внесување на кла-
сичната чума кај живината (Авијарната 
инфлуенца или Птичји грип) од Канада 17/10

321. Наредба за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија на животни, произво-
ди, суровини и отпадоци од животин-
ско потекло заради спречување на вне-
сување на Tрансмисивните спонгио-
формни енцефалопатии........................... 18/5

393. Наредба за изменување на Наредбата за 
забрана на увоз во Република Македонија 
и транзит преку територијата на Републи-
ка Македонија на живи птици, едноднев-
ни пилиња, јајца за насад, семе за вештач-
ко осеменување од живина, месо од живи-
на, производи од живина наменети за ис-
храна, земјоделска или индустриска упо-
треба заради спречување на внесување на 
Класична чума кај живината (Авијарна 
инфлуенца или птичји грип) од Соедине-
тите Американски Држави............................ 22/8

Рег. бр. Бр./стр.
394. Наредба за изменување на Наредбата за 

забрана на увоз во Република Македо-
нија и транзит преку територијата на 
Република Македонија на живи птици, 
еднодневни пилиња, јајца за насад, семе 
за вештачко осеменување од живина, 
месо од живина, производи од живина 
наменети за исхрана, земјоделска или 
индустриска употреба заради спречува-
ње на внесување на Класична чума кај 
живината (Авијарна инфлуенца или 
птичји грип) од Канада............................. 22/8

425. Наредба за ловостој на сите видови ри-
би на Дојранското Езеро............................. 24/26

426. Список на готови лекови за употреба 
во ветеринарната медицина за кои е 
дадено одобрение за ставање во промет во 
период од 1.04.2003 до 1.01.2004............. 24/26

434. Наредбаза преземање мерки за зашти-
та на животните од заразни болести и 
рокови за спроведување на наредените 
мерки во 2004 година.............................. 25/20

435. Правилник за квалитетот на закланите 
свињи и категоризацијата на свинското 
месо........................................................... 25/30

451. Наредба за забрана на увоз во Република 
Македонија на живи птици, еднодневни 
пилиња, јајца за насад, семе за вештачко 
осеменување од живина, месо од живи-
на, производи од живина наменети за ис-
храна, земјоделска или индустриска 
употреба заради спречување на внесува-
ње на Класичната чума кај живината 
(Авијарната инфлуенца или Птичји грип) 
од Соединетите Американски Држави..... 26/8

452. Наредба за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија на живи птици, едно-
дневни пилиња, јајца за насад, семе за 
вештачко осеменување од живина, ме-
со од живина, производи од живина на-
менети за исхрана, земјоделска или ин-
дустриска употреба заради спречување 
на внесување на Класичната чума кај 
живината (Авијарната инфлуенца или 
Птичји грип) од Канада........................... 26/9

453. Листана нови одобрени сорти на ст-
рански земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................ 26/9

454. Листа на нови признати сорти на до-
машни земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................ 26/10

465. Наредба за ловостој на сите видови 
риби на Преспанското Езеро.................... 29/3

489. Решение за количествата на суров ту-
тун во лист што ќе се произведуваат во 
2004 година................................................. 30/16

638. Листа на нови признати сорти на до-
машни земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................ 38/93

639. Листа на нови одобрени сорти на 
странски земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................ 38/93

897. Наредба за дополнување на Наредбата 
за забрана на увоз во Република Македо-
нија на животни, производи, суровини и 
отпадоци од животинско потекло заради 
спречување на внесување на трансми-
сивните спонгиоформни енцефалопатии 46/57

963. Список на готови лекови за употреба во 
ветеринарната медицина за кои е дадено 
одобрение за ставање во промет во 
период од 01.01.2004 до 01.07.2004........... 49/25

1028. Решение за овластување на правно ли-
це за вршење на анализа и суперанали-
за на добиточната храна.......................... 51/16

1329. Листа на нови признати сорти на до-
машни земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................ 70/12
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Рег. бр. Бр./стр.
1334. Наредба за престанок на важење на 

Наредбата за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија на живи птици, ед-
нодневни пилиња, јајца за насад, семе 
за вештачко осеменување од живина, 
месо од живина, производи од живина 
наменети за исхрана, земјоделска или 
индустриска употреба заради спречу-
вање на внесување на класичната чума 
кај живината (Авијарната инфлуенца 
или Птичји грип) од Соединетите Аме-
рикански Држави..................................... 71/3

1335. Наредба за престанок на важење на На-
редбата за забрана на увоз во Република 
Македонија на живи птици, еднодневни 
пилиња, јајца за насад, семе за вештачко 
осеменување од живина, месо од живи-
на, производи од живина наменети за 
исхрана, земјоделска или индустриска 
употреба заради спречување на внесува-
ње на класичната чума кај живината 
(Авијарна инфлуенца или Птичји грип) 
од Канада.................................................... 71/3

1359. Правилник за формата и содржината 
на образецот како и начинот на издава-
ње и одземање на легитимацијата на др-
жавниот инспектор за земјоделство........ 73/23

1360. Правилник за формата и содржината 
на образецот на потврда за привремено 
одземени растенија, производи, средс-
тва и предмети…………………............. 73/24

1593. Упатство за начинот на вршење на ве-
теринарно-санитарен преглед и кон-
трола на посебните барања при колење 
на говеда, овци и кози што се однесува 
на трансмисивните спонгиоформни ен-
цефалопатии (ТСЕ).................................. 85/8

1610. Листа на нови признати сорти на до-
машни земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија ............................... 87/25

1611. Листа на нови одобрени сорти на 
странски земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................ 87/25

1671. Список на готови лекови за употреба 
во ветеринарната медицина за кои е да-
дено одобрение за ставање во промет 
во период од 01.07.2004 до 01.12.2004 
година........................................................ 89/27

МИНИСТЕРСТВО  ЗА ЗДРАВСТВО

53. Правилник за изменување на Правил-
никот за специјализација и субспеција-
лизација на здравствените работници и 
здравствените соработници со високо 
образование.............................................. 2/21

396. Список на готови лекови за кои е дадено 
одобрение за ставање во промет во пери-
одот од 01.01.2003 до 31.12.2003 година.. 22/9

942. Правилник за здравствените и психофи-
зичките способности што треба да ги ис-
полнува лицето кое заснова работен од-
нос во Министерството за внатрешни ра-
боти, начинот на нивно утврдување, ро-
ковите и начинот на контрола на здрав-
ствените и психофизичките способности 
на работниците на Министерството за 
внатрешни работи кои вршат работи и 
задачи со посебни должности и овласту-
вања и начинот на работењето на здрав-
ствената комисија......................................... 48/7

962. Инструкција за водење на постапката 
за издавање на одобрение за ставање 
во промет на готов лек............................ 49/18

1123. Правилник за безбедноста на водата 
за пиење.................................................... 57/5

Рег. бр. Бр./стр.
1148. Програма за содржините од областа на 

постапување во случај на сообраќајна 
незгода (укажување на прва помош)....... 60/6

1181. Правилник за начинот на издавањето 
под закуп и за критериумите за утврду-
вање на висината на закупнината за 
просторот и опремата на јавните здравст-
вени установи кои се издаваат под закуп. 63/14

1208. Правилник за приправничкиот стаж за 
стручниот испит на здравствените работ-
ници со средно и више образование. ....... 65/44

1209. Правилник за планот и програмата за 
приправничкиот стаж на здравствените 
работници со високо образование и 
образецот и начинот на водење на при-
правничката книшка................................ 65/49

1281. Инструкција за испитување на биоло-
шка расположивост и биоеквивалент-
ност на лекови.......................................... 68/116

1647. Правилник за образецот на легитимаци-
јата на државните инспектори за храна... 88/14

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕИ НАУКА

548. Правилник за утврдување на услови и 
критериуми за доделување на средства 
за создавање на научно-истражувачки 
кадри......................................................... 33/7

689. Правилник за дополнување на Правил-
никот за начинот на водењето, формата и 
содржината на педагошката евиденција и 
документација во средните училишта....... 41/17

691. Календар за организација и работа на 
основните училишта во учебната 
2004/2005 година..................................... 41/19

692. Календар за организација на учебната 
2004/2005 година во јавните средни 
училишта.................................................. 41/20

1029. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Музичко образование на 
албански наставен јазик VII одделение. 51/16

1030. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Музичко образование на 
албански наставен јазик VII одделение. 51/17

1031. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Ликовно образование V од-
деление...................................................... 51/17

1032. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Хемија за III година на ре-
формираното гимназиско образование.. 51/17

1033. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Историја за III година на ре-
формираното гимназиско образование... 51/17

1034. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Англиски јазик Opportunities 
(прв странски јазик) за III година на ре-
формираното гимназиско образование... 51/17

1035. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Физика за III година на ре-
формираното гимназиско образование.... 51/18

1036. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Музичко образование на ал-
бански наставен јазик за VIII одделение 51/18

1037. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Македонски јазик и литера-
тура за III година на реформираното 
гимназиско образование.......................... 51/18

1038. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Англиски јазик New head-
way upper intermediate (прв странски ја-
зик) за III година на реформираното 
гимназиско образование......................... 51/18

1039. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Албански јазик и литерату-
ра за паралелките на албански наставен 
јазик за III година на реформираното 
гимназиско образование.......................... 51/18
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Рег. бр. Бр./стр.
1040. Решение за одобрување и употреба на 

учебник по Македонски јазик и литера-
тура за III година на реформираното 
гимназиско образование.......................... 51/19

1041. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Историја за III година на ре-
формираното гимназиско образование... 51/19

1042. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Турски јазик и литература 
за паралелките на турски наставен ја-
зик за III година на реформираното 
гимназиско образование.......................... 51/19

1043. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Биологија за III година на ре-
формираното гимназиско образование.... 51/19

1044. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Физика за III година на ре-
формираното гимназиско образование.. 51/19

1045. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Германски јазик Tangram 1 B 
(втор странски јазик) за III година на ре-
формираното гимназиско образование.... 51/20

1046. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Математика за III година на 
реформираното гимназиско образование 51/20

1047. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Хемија за III година на ре-
формираното гимназиско образование. 51/20

1048. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Математика за III година на 
реформираното гимназиско образование 51/20

1049. Решение за одобрување и употреба на
учебник по Биологија за III година на ре-
формираното гимназиско образование.... 51/20

1050. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Англиски јазик Matrix-up-
per intermediate (прв странски јазик) за 
III година на реформираното гимнази-
ско образование....................................... 51/21

1051. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Англиски јазик Opportunities 
(втор странски јазик) за III година на 
реформираното гимназиско образование 51/21

1052. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Англиски јазик (втор 
европски јазик) Lifelines-intermediateза 
III година на реформираното гимна-
зиско образование.................................... 51/21

1053. Решениеза одобрување и употреба на 
учебник по Музичко образование на 
албански наставен јазик VIIIодделение 51/21

1054. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Ликовно образование VIII
одделение.................................................. 51/21

1055. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Ликовно образование VII 
одделение.................................................. 51/22

1056. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Ликовно образование VI 
одделение.................................................. 51/22

1057. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Социологија за III година 
на гимназиско образование (изборни 
предмети).................................................. 51/22

1058. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Географија за III година на 
гимназиско образование (изборни 
предмети).................................................. 51/22

1059. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Алгебра за III година на 
гимназиско образование (изборни 
предмети).................................................. 51/22

1060. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Географија за III година на 
гимназиско образование (изборни 
предмети).................................................. 51/23

1061. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Латински јазик за III
година на гимназиско образование 
(изборни предмети)................................. 51/23

Рег. бр. Бр./стр.
1062. Решение за одобрување и употреба на 

учебник по Социологија за III година 
на гимназиско образование (изборни 
предмети).................................................. 51/23

1063. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Вовед во правото за III го-
дина на гимназиско образование (из-
борни предмети)....................................... 51/23

1064. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Линеарна алгебра и анали-
тичка геометрија за III година на гимна-
зиско образование (изборни предмети).. 51/23

1065. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Етика за III година на гим-
назиско образование (изборни предмети) 51/24

1066. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Ликовна уметност за III
година на гимназиско образование (из-
борни предмети)....................................... 51/24

1067. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Етика за II година на гимна-
зиско образование (изборни предмети).. 51/24

1068. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Информатичка технологија 
за II година на гимназиско образование 
(изборни предмети)................................. 51/24

1069. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Информатичка технологија 
за II година на гимназиско образование 
(изборни предмети)................................. 51/24

1070. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Говорење и пишување веш-
тини за II година на гимназиско об-
разование (изборни предмети)............... 51/25

1071. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Говорење и пишување веш-
тини за II година на гимназиско 
образование (изборни предмети)........... 51/25

1072. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Албански јазик и литера-
тура за паралелките на албански нас-
тавен јазик за III година на реформи-
раното гимназиско образование............. 51/25

1073. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Македонски јазик и лите-
ратура за III година на реформираното 
гимназиско образование.......................... 51/25

1074. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Македонски јазик и маке-
донска литература за паралелките со 
албански и турски наставен јазик за III
година на реформираното гимназиско 
образование.............................................. 51/25

1490. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Ликовно образование за VI
одделение.................................................... 81/3

1491. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Ликовно образование за V
одделение.................................................... 81/3

1492. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Германски јазик DELFIN за 
III година на гимназиско образование 
(изборни предмети)................................... 81/3

1493. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Англиски јазик ELEMEN-
TARY NEW HEADWAY за III година 
на гимназиско образование (изборни 
предмети).................................................... 81/4

1494. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Шпански јазик HABLEMOS
ESPANOL за III година на гимназиско 
образование (изборни предмети)................. 81/4

1495. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Француски јазик TAXI 1 за 
III година на гимназиско образование 
(изборни предмети)................................... 81/4
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Рег. бр. Бр./стр.
1496. Решение за одобрување и употреба на учеб-

ник по Италијански јазик UN GIORNO IN 
ITALIAза III година на гимназиско образо-
вание (изборни предмети)................................... 81/4

1497. Решение за одобрување и употреба на учеб-
ник по Италијански јазик PROGETTO ITA-
LIANOза III година на гимназиско обра-
зование (изборни предмети)....................... 81/4

1498. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Германски јазик (втор 
странски јазик) TANGRAM1Вза IV го-
дина на гимназиско образование (задол-
жителни предмети).................................... 81/5

1499. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Германски јазик (прв стран-
ски јазик) TANGRAM 2Аза IV година 
на гимназиско образование (задолжи-
телни предмети)......................................... 81/5

1500. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Англиски јазик (втор странски 
јазик) OPRORTUNITIES INTERMEDIATE
за IV година на гимназиско образование (за-
должителни предмети)................................... 81/5

1501. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Англиски јазик (втор стран-
ски јазик) NEW HEADWAY INTERME-
DIATE STUDENT`S BOOK за IV годи-
на на гимназиско образование (задол-
жителни предмети).................................... 81/5

1502. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Англиски јазик (прв стран-
ски јазик) NEW HEADWAY ADVAN-
CEAD STUDENT`S BOOKза IV година 
на гимназиско образование (задолжи-
телни предмети)......................................... 81/5

1503. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Англиски јазик (прв стран-
ски јазик) за IV година FCE GOLD на 
гимназиско образование (задолжителни 
предмети) ................................................... 81/6

1504. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Mакедонски јазик и литера-
тура за IV година на гимназиско образо-
вание (задолжителни предмети).............. 81/6

1505. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Mакедонски јазик и литера-
тура за IV година на гимназиско образо-
вание (задолжителни предмети).............. 81/6

1506. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Математика за IV година на 
гимназиско образование (задолжителни 
предмети).................................................... 81/6

1507. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Турски јазик и литература 
за IV година на гимназиско образование 
(задолжителни предмети)......................... 81/6

1508. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Математика за IV година на 
гимназиско образование (задолжителни 
предмети).................................................... 81/7

1509. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Албански јазик и литерату-
ра за IV година на гимназиско образова-
ние (задолжителни предмети).................. 81/7

1510. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Албански јазик и литерату-
ра за IV година на гимназиско образова-
ние (задолжителни предмети).................. 81/7

1511. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Mакедонски јазик за учени-
ците од другите заедници за IV година 
на гимназиско образование (задолжи-
телни предмети)......................................... 81/7

1512. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Mакедонски јазик за учени-
ците од другите заедници за IV година 
на гимназиско образование (задолжи-
телни предмети)......................................... 81/7

Рег. бр. Бр./стр.
1513. Решение за одобрување и употреба на 

учебник по Турски јазик за учениците 
со настава на турски наставен јазик за 
VII одделение............................................. 81/8
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учебник по Германски јазик (прв стран-
ски јазик) TANGRAM 2A за III година 
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тутарната одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
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тутарната одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
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ски центар за социјална работа Берово....         90/7

1699. Решение за давање согласност на Стату-
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нување на Статутот на ЈУ Меѓуопштин-
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1703. Решение за давање согласност на Стату-
тарната одлука за изменување и допол-
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1704. Решение за давање согласност на Стату-
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
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вредност.................................................... 4/8

81. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 4/9

82. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 4/9

83. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност.. 4/9

112. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност 5/47

113. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност 5/47

114. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 5/47

115. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 5/48

116. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 5/48

117. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 5/48

118. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 5/48

119. Правилник за содржината и начинот 
на водење на регистар на акционерски 
друштва..................................................... 5/48

120. Заклучок од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 5/49

168. Решение за дополнување на Решение-
то за давање одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност............. 7/7

178. Решение за делумно одобрување на Ба-
рањето за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност........... 8/7

287. Дополнително решение од Комисија-
та за хартии од вредност......................... 16/56

327. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 18/63

328. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 18/63

402. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност..... 23/2

436. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 25/42

437. Правилник за начинот, содржината и 
формата на известувањата на акционер-
ските друштва кои се водат во Регистарот 
на Комисијата за хартии од вредност.......... 25/42

468. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност...................................................... 29/10

469. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност...................................................... 29/10

491. Решение за издавање дозвола за понуда 
за откуп ....................................................... 30/17

511. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност...................................................... 31/22

512. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност...................................................... 31/22

549. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 33/9

601. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност..... 35/22

612. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност..... 36/35

613. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност..... 36/35

614. Решение за давање согласност за про-
должување на рокот за реализација на 
емисија на обврзници.............................. 36/35

615. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 36/35

Рег. бр. Бр./стр.
616. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност.................................................... 36/36
617. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност.................................................... 36/36
673. Решение на Комисијата за хартии од 

вредност.................................................... 40/41
921. Правилник за дополнување на Правил-

никот за документите што ги доставува 
издавачот на хартии од вредност при 
поднесување на барањето за одобрение 
за издавање на хартии од вредност.......... 47/9

922. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 47/10

964. Решение за давање согласност за про-
должување на рокот за реализација на 
емисија на акции...................................... 49/27

1011. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 50/26

1012. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 50/27

1013. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 50/27

1130. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност 58/60

1131. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност 58/60

1177. Решение за издавање дозвола за пону-
да за откуп................................................ 62/54

1336. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност 71/3

1337. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност 71/4

1338. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност 71/4

1391. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 76/18

1488. Решениеод Комисијата за хартии од 
вредност………………………………..... 80/3

1614. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот и постапката на 
давање согласност за именување дире-
ктор на брокерска куќа............................ 87/ 38

1615. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност 87/ 38

1616. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност..... 87/39

1617. Решение за давање согласност за про-
мена на познатиот купувач во текот на 
емисијата...................................................    87/39

1618. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност....................................................    87/39

УСТАВЕН СУД НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

143. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 30/2003 година од 28 
јануари 2004 година................................... 6/12

144. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 55/2003 година од 28 
јануари 2004 година................................... 6/13

194. Oдлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У.бр. 108/2003 година од 11 
февруари 2004 година............................... 9/41

194. Одлука за утврдување на настапување 
на условите за престанок на функцијата 
на Г-дин Борис Трајковски, Претседател 
на Република Македонија........................... 10/1

307. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 189/2003 од 24 март 
2004 година................................................... 17/11

379. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 193/2002 од 17 
март 2004 година...................................... 21/6

380. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 110/2003 и У. бр. 
1/2004 од 24 март 2004 година............... 21/7
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Рег. бр. Бр./стр.
403. Одлука на Уставниот суд на Републи-

ка Македонија, У.бр. 62/2003 од 31 ма-
рт 2004 година........................................... 23/2

458. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 144/2003 од 15 
април 2004 година.................................... 27/135

513. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 155/2003 од 5 мај 
2004 година................................................. 31/22

550. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 203/2003 од 12 
мај 2004 година........................................ 33/9

674. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 206/2003 од 9 ју-
ни 2004 година......................................... 40/41

878. Oдлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У.бр. 14/2004 од 16 јуни 
2004 година................................................... 44/39

923. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 112/2003 од 30 
јуни 2004 година...................................... 47/10

944. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 40/2003 од 30 
јуни 2004 година...................................... 48/38

1183. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 100/2004 од 14 
јули 2004 година...................................... 63/16

1184. Издвоено мислење на Решението 
У.бр. 100/2004 од 14 јули 2004 година.. 63/20

1193. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр.170/2003 од 9 се-
птември 2004 година............................... 64/3

1194. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр.188/2002 од 9 се-
птември 2004 година............................... 64/6

1195. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр.33/2004 од 9 се-
птември 2004 година............................... 64/6

1196. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр.45/2004 од 9 се-
птември 2004 година............................... 64/7

1210. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија У.бр. 112/2004 од 9 сеп-
тември 2004 година................................. 65/53

1273. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 199/2003 и У. бр. 
44/2004 од 15 септември 2004 година......... 67/114

1425. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 32/2004 од 6 
октомври 2004 година............................. 78/13

1544. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 78/2004 од 3 но-
ември 2004 година .................................. 82/18

1545. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 176/2003 и 
У.бр.9/2004 од 3 ноември 2004 година.. 82/18

1674. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 87/2004 од 1 де-
кември 2004 година................................. 89/28

1675. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 111/2004 од 1 де-
кември 2004 година................................. 89/29

1676. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 205/2003 од 1 де-
кември 2004 година................................. 89/31

1785. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 97/2004 од 15 де-
кември 2004 година................................. 93/18

РЕПУБЛИЧКИ СУДСКИ СОВЕТ

63. Деловник за изменување и дополну-
вање на Деловникот на Републичкиот 
судски совет............................................. 3/16

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

227. Обрасциод Државната изборна коми-
сија од 1 до 4............................................ 13/29
Исправка на Образецот бр. 2 на Др-
жавната изборна комисија...................... 14/8

274. Одлука за именување претседател на 
Општинската изборна комисија над-
лежна за општините Тетово, Желино, 
Јегуновце, Теарце, Вратница, Џепчи-
ште, Шипковица, Камењане, Боговиње 
и Брвеница................................................ 15/9

275. Обрасци од Државната изборна коми-
сија од 5 до 11.......................................... 15/9

329. Утврдена листа на кандидати за избор 
на претседател на Република Маке-
донија и нивниот редослед во гла-
сачкото ливче........................................... 18/63

330. Одлука за именување на заменик пре-
тседател на Општинската изборна ко-
мисија Неготино...................................... 18/63

331. Одлука за именување на заменик член 
на Општинската изборна комисија Ки-
села Вода.................................................. 18/63

332. Одлука за именување на заменици 
членови на Општинската изборна ко-
мисија Тетово........................................... 18/63

333. Одлука за именување на заменик член 
на Општинската изборна комисија Ки-
чево............................................................ 18/64

334. Одлука за именување на заменик член 
на Општинската изборна комисија Ресен 18/64

335. Одлука за именување на член и заме-
ник член на Општинската изборна ко-
мисија Демир Хисар................................ 18/64

336. Одлука за именување на членови и 
зaменик член на Општинската изборна 
комисија Дебар........................................ 18/64

337. Одлука за именување на член на Оп-
штинската изборна комисија Македон-
ски Брод.................................................... 18/64

338. Одлука за именување на член на Оп-
штинската изборна комисија Карпош... 18/64
Исправка................................................. 20/96

339. Одлука за именување на заменик член 
на Општинската изборна комисија Ва-
ландово..................................................... 18/65

340. Одлука за именување на заменици 
членови на Општинската изборна ко-
мисија Кавадарци.................................... 18/65

341. Одлука за именување на член на Оп-
штинската изборна комисија Кочани.... 18/65

342. Одлука за именување на заменик 
претседател на Општинската изборна 
комисија Центар....................................... 18/65

343. Одлука за именување на член на 
Општинската изборна комисија Охрид 18/65
Исправка................................................. 20/96

344. Одлука за именување на член на Опш-
тинската изборна комисија Виница.......... 18/65

355. Обрасци од Државната изборна коми-
сија од бр. 12 до 24.................................. 19/88
Исправка................................................. 22/8

382. Одлука за именување на член на Оп-
штинската изборна комисија Центар.......... 21/10

383. Одлуказаименување на член на Оп-
штинската изборна комисија Дебар........ 21/10

1361. Одлука за именување на претседател
на Општинската изборна комисија
Струмица.................................................. 73/26

1362. Одлука за именување на заменик на 
претседателот на Општинската избор-
на комисија Струмица............................. 73/26

1363. Одлука за именување на заменик на 
претседателот на Општинската избор-
на комисија Струга......……………….... 73/26
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Рег. бр. Бр./стр.
1364. Одлука за именување на заменик член  

на Општинската изборна комисија 
Центар…................................................... 73/26

1365. Одлука за именување член на Општин-
ската изборна комисија Штип……........... 73/26

1366. Одлука за именување на член на Оп-
штинската изборна комисија Карпош... 73/26

1367. Одлука за именување на член на Оп-
штинската изборна комисија Карпош... 73/27

1368. Одлука за именување на член на Оп-
штинската изборна комисија Куманово... 73/27

1369. Обрасци од 1 до 14 на Државната из-
борна комисија………………………..... 73/27

1548. Резултат од Референдумот, одржан на 
7 ноември 2004 година............................ 82/23

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ 
РАБОТИ

55. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности...... 2/22

56. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 2/23

57. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 2/23

169. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 7/7

179. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 8/7

180. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 8/7

202. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 11/8

397. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 22/47

551. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 33/11

552. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 33/11

553. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 33/11

602. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 35/22

603. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 35/23

604. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 35/23

605. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 35/23

642. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 38/94

675. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 40/42

901. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 46/59

1014. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности.... 50/27

1079. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности.... 51/32

1102. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 53/2

1124. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 57/39

1164. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 61/48

1185. Решение за ставање во примена на ус-
тановен катастар на недвижности.......... 63/20

1197. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности...... 64/9

1330. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 70/12

1424. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 78/13

1546. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности...... 82/21

1582. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности....... 84/6

Рег. бр. Бр./стр.
1583. Решение за ставање во примена на 

установен катастар на недвижности........ 84/7
1708. Решение за ставање во примена на 

установен катастар на недвижности......     90/22
1722. Решение за ставање во примена на 

установен катастар на недвижности...... 91/64
1732. Решение за ставање во примена на 

установен катастар на недвижности….. 92/13

ДРЖАВЕН АРХИВ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

678. Упатство за начинот, техниката и по-
стапките за посебна заштита на доку-
ментарниот материјал и архивската 
граѓа во воена и вонредна состојба........ 40/57

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА

Објава за движењето на трошоците на 
животот во Република Македонија за 
месец декември 2003 година.................. 1/19
Објава за движењето на цените на 
мало во Република Македонија за ме-
сец декември 2003 година...................... 1/19
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец декември 
2003 година............................................... 2/23
Објава за движењето на цените на ма-
ло во Република Македонија за месец 
јануари 2004 година................................ 6/15
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец јануари 
2004 година............................................... 6/15
Објава за движењето на цените на ма-
ло во Република Македонија за месец 
февруари 2004 година............................. 11/8
Коефициентите за порастот на цените 
и порастот на трошоците на живот во 
Република Македонија за месец февру-
ари 2004 година....................................... 14/8
Објава за движењето на цените на ма-
ло во Република Македонија за месец 
март 2004 година..................................... 21/12
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во 
Република Македонија за месец март 
2004 година................................................. 29/11
Движење на цените на мало во Репуб-
лика Македонија за месец април 2004 
година........................................................ 30/19
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец април 
2004 година................................................. 31/23
Објава за движењето на цените на ма-
ло во Република Македонија за месец 
мај 2004 година........................................ 35/28
Коефициенти за порастот на цените и по-
растот на трошоците на живот во Репуб-
лика Македонија за месец мај 2004 година 38/104
Објава за движењето на трошоците на 
животот во Република Македонија за ме-
сец јуни 2004 година................................... 44/39
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец јуни 
2004 година............................................... 48/43
Објава за движењето на цените на ма-
ло во Република Македонија за месец 
јули 2004 година...................................... 52/10
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Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во 
Република Македонија за месец јули 
2004 година..............................................       54/10
Објава за движењето на трошоците на 
животот во Република Македонија за 
месец јуни 2004 година........................... 58/60
Објава за движењето на цените на ма-
ло во Република Македонија за месец 
јуни 2004 година...................................... 58/60
Објава за движењето на цените на 
мало во Република Македонија за ме-
сец август 2004 година............................ 59/4
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец август 
2004 година……………………...............   61/ 51
Објава за движењето на цените на ма-
ло во Република Македонија за месец 
септември 2004 година............................ 69/47
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец септем-
ври 2004 година........................................ 72/6
Објава за движењето на цените на ма-
ло во Република Македонија за месец 
октомври 2004 година............................. 79/20
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец октом-
ври 2004 година........................................ 82/23
Објава за движењетона ценитена ма-
ло во Република Македонија за месец 
ноември 2004 година...............................     87/40
Објава за коефициентите за порастот 
на цените и порастот на трошоците на 
живот во Република Македонија за ме-
сец ноември 2004 година........................ 89/31
Објава за движењето на цените на ма-
ло во Република Македонија за месец 
декември 2004 година ............................ 95/44
Објава за движењето на трошоците на 
живот во Република Македонија за ме-
сец декември 2004 година ...................... 95/44

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА 
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

322. Правилник за патент.............................. 18/8
323. Правилник за индустриски дизајн....... 18/24
324. Правилник за трговска марка............... 18/33
325. Правилник за ознака на потекло на 

производот и географска ознака............ 18/44
326. Правилник за стручниот испит за за-

стапници за заштита на правата од ин-
дустриска сопственост и за регистарот 
на застапници........................................... 18/55

16. Тарифа на Државниот завод за индус-
триска сопственост на Република Ма-
кедонија.................................................... 24/33

1783. Правилник за постапката за издавање 
дополнителен сертификат за заштита 
на медицински производи....................... 93/12

1784. Правилник за постапката за издавање 
дополнителен сертификат за заштита на 
производите за заштита на растенија........ 93/15

НАРОДНА БАНКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

23. Одлука за лимити за кредитна изложе-
ност на банка (пречистен текст)............. 1/10

24. Одлука за престанување на важење на одлу-
ки за именување на привремен управник во 
Експорт-Импорт банка АД Скопје.................... 1/12

25. Одлука за цените на благородните ме-
тали кои важат на 31.12.2003 година........ 1/12

Рег. бр. Бр./стр.
26. Упатство за пополнување на извештајот 

за пресметување на обврската за задолжи-
телна резерва на банките во денари............ 1/12

64. Упатство за спроведување на Одлука-
та за утврдување на методологијата за 
класификација на активните билансни 
и вонбилансни позиции на банките 
според степенот на нивната ризичност 
(пречистен текст)..................................... 3/16

84. Одлука за измени и дополнувања на 
Одлуката за единствената тарифа по
која се наплатуваат надоместоците за 
услугите што ги врши Народна банка 
на Република Македонија....................... 4/9

85. Одлука за начинот на водење на еви-
денцијата за секоја трансакција на брз 
трансфер на пари...................................... 4/10

86. Одлука за утврдување на основниот 
капитал, општите резерви и затворање 
на Фондот за основни средства, Фон-
дот за заедничка потрошувачка и ре-
зервниот фонд.......................................... 4/11

87. Одлука за донесување на Планот за 
инвестиции во основни средства на На-
родна банка на Република Македонија 
за 2004 година.......................................... 4/12

88. Одлука за добивање на дозвола за вр-
шење на услуги брз трансфер на пари... 4/12

89. Упатство за спроведување на Одлука-
та за методологијата за определување, 
оценка и раководење со ликвидносни-
от ризик на банките................................. 4/14

121. Одлука за единствената тарифа по која 
се наплатуваат надоместоците за услуги-
те што ги врши Народна банка на Репуб-
лика Македонија (Пречистен текст).......... 5/50

141. Упатство за известување за трансакции-
те брз трансфер на пари .............................. 6/11

142. Правилник за водење на Регистарот на 
даватели на услуги брз трансфер на пари.. 6/11

257. Одлука за измена на Одлуката за на-
чинот и условите за работа на нерези-
денти со хартии од вредност во Репуб-
лика Македонија...................................... 14/8

345. Одлука за определување на вредноста 
на правото за купување на девизи од На-
родна банка на Република Македонија..... 18/66

384. Упатство за измена и дополнување на 
Упатството за начинот и условите за 
известување за движењето на состојба-
та на кустодиски сметки на нерезиден-
ти кај овластените банки во Република 
Македонија............................................... 21/10

404. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за издавање, продажба, 
циркулација и исплата на благајнички 
записи на Народна банка на Република 
Македонија............................................... 23/4

455. Одлука за издавање, продажба, цирку-
лација и исплата на благајнички записи 
на Народна банка на Република Маке-
донија (пречистен текст)......................... 26/11

470. Упатствоза порамнување на трансак-
ции на секундарен пазар на благајнич-
ки записи.................................................. 29/10

492. Одлука за доставување и дистрибуција 
на податоци за платниот промет............. 30/17

493. Одлуказа изменување и дополнување 
на Одлуката за добивање на дозвола за 
вршење на услуги брз трансфер на пари.. 30/17

494. Одлука за измена на Одлуката за услови-
те под кои резидентите при работењето со 
нерезиденти можат да вршат наплата и 
плаќање во ефективни странски пари.... 30/18

495. Одлука за Годишна сметка на Народна 
банка на Република Македонија за 2003 
година.......................................................... 30/18
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643. Упатство за доставување податоци за 

платниот промет од страна на носите-
лите на платниот промет......................... 38/94

704. Одлука за висината на каматната стапка 
по која Народна банка на Република Ма-
кедонија пресметува и плаќа камати на 
девизен депозит врз основа на склучен 
меѓународен договор................................... 42/8

812. Одлука за определување на вредноста на 
правото за купување на девизи од На-
родна банка на Република Македонија... 43/36

945. Одлука за изменување на Одлуката за 
каматните стапки на Народна банка на 
Република Македонија............................ 48/41

946. Одлука за изменување на Одлуката за 
задолжителна резерва на банките во 
денари....................................................... 48/42

947. Одлука за користење дел од девизните 
резерви на Република Македонија за изра-
ботка на пригодни ковани пари по повод 
100 години од Илинденското востание....... 48/42

948. Одлука за користење дел од девизните 
резерви на Република Македонија за 
изработка на пригодни ковани пари по 
повод 60 години од Првото заседание 
на АСНОМ................................................ 48/42

949. Oдлука за изменување и дополнување 
на Упатството за реализација на Од-
луката за начинот и условите на ку-
попродажба на странски платежни 
средства во Република Македонија....... 48/43

1080. Одлука за изменување на Одлуката за 
каматната стапка, која Народна банка 
на Република Македонија ја плаќа на 
задолжителната резерва на банките и 
штедилниците........................................ 51/32

1081. Одлука за задолжителна резерва на 
банките во денари (Пречистен текст).. 51/32

1082. Одлука за каматните стапки на На-
родна банка на Република Македонија 
(Пречистен текст).................................. 51/33

1150. Измени и дополнувања на Упатство-
то за спроведување на Одлуката за ут-
врдување на методологијата за класи-
фикација на активните билансни и вон-
билансни позиции на банките според 
степенот на нивната ризичност.............. 60/8

1165. Одлука за содржината и начинот на 
функционирање на кредитниот регистар 61/48

1166. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за задолжителна резерва 
на банките во денари……....................... 61/50

1167. Одлука за дополнување на Одлуката за 
условите и начинот за добивање на доз-
вола и вршење на менувачки работи......... 61/50

1168. Одлука за дополнување на Одлуката 
за начинот на водење на евиденцијата 
за секоја трансакција на брз трансфер 
на пари ………………............................. 61/50

1169. Политика на управување и ракување 
со девизните резерви на Република Ма-
кедонија…………………….................... 61/50

1198. Упатство за начинот на пополнување 
на Прегледот за одржување на просеч-
но ниво на задолжителна резерва на 
банките во денари.................................... 64/9

1211. Одлука за определување на вредноста 
на правото за купување на девизи од На-
родна банка на Република Македонија..... 65/53

1212. Упатство за спроведување на Одлука-
та за утврдување на методологијата за 
класификација на активните билансни 
и вонбилансни позиции на банките 
според степенот на нивната ризичност 
(пречистен текст)..................................... 65/54

1547. Одлука за краткорочен кредит за ли-
квидност во крајна инстанца ................. 82/21

Рег. бр. Бр./стр.
1594. Одлука за потребната документација 

за издавање на согласности на банките 
и за доставување на известување за 
промена на сопственичка структура на 
акции со право на глас............................ 85/10

1595. Одлука за изменување на Одлуката за 
каматните стапки на Народна банка на 
Република Македонија............................ 85/15

1596. Одлука за целите на монетарната по-
литика за 2005 година............................. 85/15

1597. Одлука за дополнувања на Одлуката 
за единствената тарифа по која се нап-
латуваат надоместоците за услугите 
што ги врши Народна банка на Репуб-
лика Македонија...................................... 85/15

1619. Упатство за спроведување на Одлука-
та за содржината и начинот на функци-
онирање на Кредитниот регистар..........     87/40

1672. Одлука за изменување на Одлуката за 
задолжителна резерва на банките во 
денари....................................................... 89/28

1673. Одлука за изменување на Одлуката за 
задолжителна резерва на банките во 
девизи........................................................ 89/28

1734. Одлука за продажба на пригодни кова-
ни пари...................................................... 92/14

1798. Одлука за определување на вредноста на 
правото за купување на девизи од Народ-
на банка на Република Македонија......... 95/43

1813. Одлука за усвојување Финансиски 
план на Народна банка на Република 
Македонија за 2005 година..................... 96/318

1814. Одлука за усвојување на Планот за ин-
вестиции во основни средства на На-
родна банка на Република Македонија 
за 2005 година.......................................... 96/319

1815. Одлука за усвојување План за набавки 
на Народна банка на Република Маке-
донија за 2005 година.............................. 96/319

1816. Упатство за измена на Упатството за 
спроведување на Одлуката за задолжи-
телна резерва на банките во девизи....... 96/319

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

22. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати ут-
врдени согласно Методологијата.......... 1/9

62. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати ут-
врдено согласно Методологијата........... 3/15

111. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата............... 5/46

177. Одлука на Регулаторната комисија за 
енергетика на РМ..................................... 8/7

201. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата............... 11/7

285. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата............... 16/55

286. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на надоместокот за 
транзит на електрична енергија.............. 16/56

381. Одлука за определување највисоки цени 
на одделни нафтени деривати утврдени 
согласно Методологијата............................ 21/9

427. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата....... 24/32

467. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата....... 29/9
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Рег. бр. Бр./стр.
510. Одлука за определување највисоки це-

ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата............... 31/21

584. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата............... 34/11

623. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата............... 37/24

703. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата............... 42/7

1010. Одлука за определување највисоки це-
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