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1305. Декларација Земја по мерка на децата 95/90
1519. Декларација за воведување на е-Пар-

ламент во Собранието на Република 
Македонија............................................... 111/5

Р Е З О Л У Ц И И
Рег. бр. Бр./стр.

1178. Резолуција за поддршка на борбата 
против корупцијата во Република Ма-
кедонија.................................................... 88/24
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Рег. бр. Бр./стр.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

У Р Е Д Б И
Рег. бр. Бр./стр.

136. Уредба за постапки за нотификација 
на стандарди, технички прописи и 
постапки за оценка на сообразност и 
санитарни и фитосанитарни мерки........ 8/19

146. Уредба за утврдување на критериуми-
те за особен научен, економски, култу-
рен, спортски или друг национален ин-
терес за стекнување на државјанство 
на Република Македонија....................... 9/1

253. Уредба за индустриска безбедност на 
класифицирани информации.................. 16/2

254. Уредба за информатичка безбедност 
на класифицирани информации............. 16/4

255. Уредба за условите и критериумите за 
избор на складиштари на стоковни ре-
зерви.......................................................... 16/7

363. Уредба за употребата на средствата за 
присила како и носењето и употребата 
на огненото оружје од страна на царин-
ските служби............................................ 21/1

410. Уредба за Методологија за распредел-
ба на наменските дотации во основно-
то образование по општини.................... 25/1

411. Уредбаза Методологија за распределба 
на наменските дотации во средно образо-
вание по општини и Градот Скопје........... 25/4

496. Уредба за Методологија за распредел-
ба на наменски дотации за локалните 
јавни установи за деца - детски градин-
ки по општини.......................................... 30/1

497. Уредба за Методологија за распределба 
на наменските дотации за јавните уста-
нови за социјална заштита - домови за 
стари лица кои ќе работат како јавни 
установи за социјална заштита основани 
од општината и од Градот Скопје.............. 30/3

515. Уредба за методологија за распределба 
на наменските дотации за локалните 
установи во културата............................. 31/10

552. Уредба за доаѓање и престој на стран-
ски јахти или чамци наменети за разо-
нода и спорт на езерата во Република 
Македонија............................................... 36/1

732. Уредба за гранични вредности за ни-
воа и видови на загадувачки супстан-
ции во амбиентниот воздух и прагови 
на алармирање, рокови за постигнува-
ње на граничните вредности, маргини 
на толеранција за гранична вредност, 
целни вредности и долгорочни цели..... 50/4

783. Уредба за Методологија за распределба 
на приходите од данокот на додадена 
вредност по општини за 2005 година........ 54/2

784. Уредба за Методологија за распределба 
на капитални дотации за локални патишта 
и улици по општините за 2005 година........ 54/3

820. Уредба за определување на реонизаци-
ја на зони на градовите и населените 
места во Република Македонија............ 56/2

929. Уредба за трговските дејности од мал 
обем и начинот на нивна регистрација.. 64/42

939. Уредба за спроведување на Царински-
от закон..................................................... 66/1

999. Уредба за определување на проектите 
и за критериумите врз основа на кои се 
утврдува потребата за спроведување на 
постапката за оцена на влијанијата врз 
животната средина................................... 74/8

1045. Уредба за начинот, постапката на упи-
сот и органот кај којшто се врши упис на 
претставништвата на странските тргов-
ски друштва во Република Македонија.... 78/1

1052. Уредба за начинот на изградбата, одр-
жувањето и користењето на засолни-
штата и другите заштитни објекти и 
определувањето на потребниот матери-
јал на засолнишни места......................... 80/2

1053. Уредба за начинот на спроведување на 
мерката за заштита и спасување - прва 
медицинска помош.................................. 80/4

1054. Уредба за спроведување на асанација 
на теренот................................................. 80/6

1162. Уредба за изменување на Уредбата за 
начинот и постапката на отуѓувањето, 
давањето под закуп и висината на по-
себните трошоци на постапките за оту-
ѓувањето и давањето под закуп на гра-
дежното земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија................................ 87/6

1179. Уредба за Методологија за распределба 
на приходите од данокот на додадена 
вредност по општини за 2006 година...... 88/24

1217. Уредба за определување на активно-
стите на инсталациите за кои се издава 
интегрирана еколошка дозвола однос-
но дозвола за усогласување со операти-
вен план и временски распоред за под-
несување на барање за дозвола за усог-
ласување со оперативен план................. 89/1

1218. 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...... 89/4

1237. Уредба за групно изземање на хори-
зонтални договори за специјализација.. 91/1

1238. Уредба за групно изземање на догово-
ри за трансфер на технологија, за ли-
ценца или за know-how............................ 91/3

1239. Уредба за групно изземање на догово-
ри за дистрибуција и сервисирање на 
моторни возила........................................ 91/7

1240. Уредба за групно изземање на догово-
ри за осигурување.................................... 91/12

1241. Уредба за групно изземање на хори-
зонтални договори за истражување и 
развој......................................................... 91/16

1242. Уредба за групно изземање на верти-
калните договори за исклучиво право 
на дистрибуција, селективно право на 
дистрибуција, исклучиво право на ку-
пување и франшизинг............................. 91/18

1243. Уредба за поблиските критериуми за 
оценка на концентрациите и содржина-
та и формата на известувањето.............. 91/22

1244. Уредба за договори од мало значење.... 91/25
1254. Уредба за спроведување на заштита и 

спасување од поплави............................. 93/3
1255. Уредба за спроведување на засолнува-

њето........................................................... 93/6
1288. Уредба за спроведување на мерките за 

заштита и спасување на животните и 
производите од животинско потекло..... 94/1

1289. Уредба за спроведување на мерките за 
заштита и спасување на растенијата и 
производите од растително потекло...... 94/3
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1315. Уредба за начинот на работа на коми-
сиите за процена и утврдување на ви-
сината на штета настаната од природни 
непогоди, епидемии, епизоотии, епи-
фитотии и други несреќи........................ 98/2

1316. Уредба за спроведување на заштитата 
и спасувањето од пожари........................ 98/2

1317. Уредба за спроведување на спасување-
то од урнатини......................................... 98/4

1334. Уредба за спроведување на мерките за 
радиолошка, хемиска и биолошка за-
штита и спасување................................... 99/1

1361. Уредба за изменување и дополнување 
на Уредбата за начинот, условите и по-
стапката за давање под закуп на станови 
во сопственост на Република Македонија 101/3

1417. Уредба за начинот на применувањето 
на мерките за заштита и спасување, 
при планирањето и уредувањето на 
просторот и населбите, во проектите и 
при изградба на објектите, како и учес-
тво во техничкиот преглед...................... 105/2

1478. Уредба за начинот на продажба и по-
стапување со стока која е одземена или 
која е отстапена во корист на државата 
и за распределба на средствата стекна-
ти со продажбата...................................... 108/15

1496. Уредба за спроведување на евакуаци-
јата на населението.................................. 109/11

1497. Уредба за спроведување на згрижува-
њето на настраданото и загрозеното 
население.................................................. 109/14

1498. Уредба за спроведување на заштита од 
неексплодирани убојни средства........... 109/16

1568. Уредба за изменување на Уредбата за 
методологија на распределба на намен-
ските дотации во основното образова-
ние по општини........................................ 114/2

1613. Уредба за поблиските критериуми и на-
чинот на спроведување на ослободува-
њето од плаќање на увозни давачки, како 
и вредноста, количината и видот или на-
мената на стоката која може да се осло-
боди од плаќање на увозни давачки.......... 117/3

1647. Уредба за поблиските услови кои мора 
да бидат исполнети за стоката да може 
да биде предмет на автономни мерки за 
намалување или укинување на увозните 
давачки, постапката за воведување на 
автономни мерки, како и начинот на нив-
но распределување или користење............ 119/15

О Д Л У К И
Рег. бр. Бр./стр.

8. Одлука за доделување помош на на-
страданите во земјотресот и поплавите 
во регионот на Југоисточна Азија.......... 3/2

9. Одлука за обука на преведувачи/тол-
кувачи на припадниците на заедниците 
што не се мнозинство во Република 
Македонија во органите на државната 
управа и судовите.................................... 3/2

10. Одлука за пренесување на право на 
користење на моторно возило................ 3/2

34. Одлука за давање на правото на кори-
стење на движни средства (таблети) 
кои претставуваат потрошен материјал 5/3

35. 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 2005 година................... 5/3

36. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на цената на го-
дишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 
2005 година............................................... 5/3

37. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на цената за објаву-
вање на огласи, акти и неважечки доку-
менти во службеното гласило „Служ-
бен весник на Република Македонија“ 
за 2005 година.......................................... 5/3

38. Одлука за изменување на Одлуката за 
намалување на цената на становите во 
општествена сопственост........................ 5/3

39. Одлука за вежбовни активности на ор-
ганите на државната управа и на јавни-
те претпријатија....................................... 5/3

40. Одлука за престанување и давање на 
користење на недвижен имот................. 5/4

41. Одлука за давање согласност на Та-
рифникот за изменување и дополнува-
ње на Тарифникот за висината на одде-
лните надоместоци што ги наплатува 
Комисијата за хартии од вредност......... 5/4

90. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина мер-
мер на ТД „ЛАРИН МРАМОР КОМ-
ПАНИ“ АД Скопје на локалитетот Га-
лабовец – Нови Присад-Прилепско....... 6/22

91. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина мер-
мер на „ОРТО МЕРМЕРИ“ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје на локалитетот Гала-
бовец – Нови Присад, Прилепско.......... 6/23

92. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за изменување и дополнување на 
Одлуката за организација на работата и 
систематизација на работните места во 
Стручната служба на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на 
Македонија............................................... 6/23

93. Одлука за изменување на Одлуката за 
престанување и давање на користење 
на недвижен имот.................................... 6/23

94. Одлука за отстапување и продажба на 
удел во Аптека – Демир Хисар............... 6/24

95. Одлука за отстапување и продажба на 
удел во Аптека IV – „4-ти Ноември“ –
Битола....................................................... 6/24

96. Одлука за отстапување и продажба на 
удел во Градска аптека „Центар“ – Ку-
маново ...................................................... 6/24

97. Одлука за отстапување и продажба на 
удел во Аптека „Свети Ѓорѓи Кратов-
ски“ – Кратово.......................................... 6/25

98. Одлука за отстапување и продажба на 
удел во Аптека-Крушево......................... 6/25

99. Одлука за отстапување и продажба на 
удел во Градска аптека–Крива Паланка 6/26

100. Одлука за отстапување и продажба на 
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Струмица.................................................. 6/26

101. Одлука за отстапување и продажба на 
удел во Аптека 3 од  Штип..................... 6/26

102. Одлука за отстапување и продажба на 
удел во Аптека Плоштад „Илинден“ –
Свети Николе........................................... 6/27
Исправка................................................. 14/45

103. Одлука за отстапување и продажба на 
удел во Аптека 1 – Прилеп..................... 6/27

104. Одлука за отстапување и продажба на 
удел во Градска аптека – Радовиш......... 6/28

105. Одлука за отпочнување постапка за 
приватизација на Електростопанство 
на Македонија, Акционерско друштво 
за производство, дистрибуција и сна-
бдување со електрична енергија во 
државна сопственост, Скопје.................. 6/28

125. Одлуказа дополнување на Одлуката за 
обука на преведувачи/толкувачи на при-
падниците на заедниците што не се мно-
зинство во Република Македонија во ор-
ганите на државната управа и судовите... 7/38
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126. Одлука за одобрување на Програмата 
за реализација на задачите на Бирото за 
стопански недоволно развиените по-
драчја во 2005 година.............................. 7/38

137. Одлука за давање согласност на Ста-
тутарната одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на Централни-
от регистар на Република Македонија... 8/23
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дувањето и денот и моментот на завр-
шувањето на летното сметање на вре-
мето во 2005 година................................. 9/3

149. Одлука за распоредување на приходи-
те од игри на среќа и од забавни игри 
во 2005 година.......................................... 9/3

160. Одлука за основање на Јавна здрав-
ствена установа Здравствен дом „Же-
лезничар“ – Скопје................................... 10/2

161. Одлука за престанување на правото на 
користење и пренесување на правото 
на користење на недвижен имот............ 10/2

162. Одлука за престанување на важење на 
Одлуката за замена на недвижен имот 
и за пренесување на право на користе-
ње на недвижен имот............................... 10/2

163. Одлука за распишување оглас за име-
нување заменик на јавниот правобра-
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драчјето на Струмица.............................. 10/3

177. Одлука за финансирање на МАРНет 
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пренос на концесија за експлоатација на 
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1486. Правилник за формата и содржината 
на образецот на дозволата за извоз на 
стоки и технологии со двојна употреба 108/21

1487. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за издавање 
дозвола за извоз на стоки и технологии 
со двојна употреба................................... 108/24

1601. Правилник за формата и содржината 
на обрасците за упис во трговскиот реги-
стар и регистар на други правни лица....... 115/11

1602. Листа на стоки на царински квоти по 
договор за пристапување на Република 
Македонија во СТО................................. 115/33

1603. Листа на земјоделски производи со 
потекло од Заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во прво полуго-
дие од 2006 година (нула-царинска 
стапка во рамки на квоти)....................... 115/34
Листа на земјоделски производи со по-
текло од Заедницата за увоз во Република 
Македонија во прво полугодие од 2006 
година (концесии во рамки на квоти)......... 115/35
Листа на производи со потекло од За-
едницата за увоз во Република Маке-
донија во прво полугодие од 2006 го-
дина (нула-царинска стапка во рамки 
на квотите)................................................ 115/35
Листа на производи со потекло од Заед-
ницата за увоз во Република Македонија 
во прво полугодие од 2006 година по 
Спогодбата за доделување на заемни тр-
говски повластици за некои вина............... 115/35
Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Заедницата на Србија и Црна 
Гора кои се на квантитативно ограничу-
вање при увозот во Република Македо-
нија за прво полугодие од 2006 година..... 115/36
Листа на царински квоти на стоки по 
потекло од Република Хрватска кои се 
увезуваат во Република Македонија за 
прво полугодие од 2006 година.............. 115/37
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 прво 
полугодие од 2006 година....................... 115/38
Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Република Бугарија кои се 
на квантитативно ограничување при 
увозот во Република Македонија за пр-
во полугодие од 2006 година.................. 115/38
Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Република Турција кои се 
увезуваат во Република Македонија за 
прво полугодие од 2006 година.............. 115/40
Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Украина кои се увезуваат 
во Република Македонија за прво по-
лугодие од 2006 година........................... 115/41
Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Романија кои се на кванти-
тативно ограничување при увозот во 
Република Македонија за прво полуго-
дие од 2006 година.................................. 115/42
Листа на тарифни концесии дадени од 
Република Македонија на Швајцарска-
та Конфедерација за првото полугодие 
од 2006 година......................................... 115/43
Листа на тарифни концесии за земјодел-
ски производи што потекнуваат од Норве-
шка за првото полугодие од 2006 година... 115/44
Листа на тарифни концесии за земјо-
делски производи што потекнуваат од 
Република Молдова за првото полуго-
дие од 2006 година.................................. 115/44

1604. Листа на стоки за кои се определени 
царински квоти кои се распределуваат 
по пат на аукција за 2006 година........... 115/45
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МИНИСТЕРСТВО  ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО

И ВОДОСТОПАНСТВО
Рег. бр. Бр./стр.

2. Листа на нови одобрени сорти на 
странски земјоделски растенија во 
Република Македонија............................ 2/1

3. Листа на нови признати сорти на 
домашни земјоделски растенија во 
Република Македонија............................ 2/2

220. Наредба за целосна забрана за риболов 
на Охридското Езеро............................... 12/7

232. Наредба за преземање мерки за зашти-
та на животните од заразни и паразит-
ски болести и рокови за спроведување 
на наредените мерки во 2005 година..... 13/72
Исправка................................................. 21/7

285. Решение за количествата на суров ту-
тун во лист што ќе се произведуваат во 
2005 година.............................................. 17/5

358. Правилник за начинот на вршење на 
ветеринарно-санитарна контрола на 
добиточната храна................................... 20/4

359. Листа на нови одобрени сорти на 
странски земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................ 20/12

360. Листа на нови признати сорти на до-
машни земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................ 20/12

417. Наредба за ловостој на сите видови 
риби на Дојранското Езеро..................... 25/17

449. Листа на нови одобрени сорти на 
странски земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................ 27/12

557. Список на готови лекови за употреба 
во ветеринарната медицина за кои е да-
дено одобрение за ставање во промет 
во период од 01.12.2004 до 30.04.2005.. 36/11

701. Правилник за идентификација и реги-
страција на животни од видот говеда.... 47/35

823. Листа на домашни и странски призна-
ени или одобрени сорти винова лоза и 
лозни подлоги.......................................... 56/5

824. Листа на нови признати сорти на до-
машни земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................ 56/11

872. Список на средства за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени, изменети 
или дополнети дозволи за пуштање во 
промет до 20.05.2005 година.................. 59/19

1211. Наредба за скратување на времето за 
лов на одредени видови дивеч под за-
штита на одредено време заради за-
штита по здравјето на луѓето и појава 
на заразни болести и забрана за застрел 
на пердувест дивеч без заштита............. 88/32

1212. 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 перната живи-
на, производи од живина наменети за 
исхрана, земјоделска или индустриска 
употреба заради спречување на внесу-
вање на (Авијарна инфлуенца или 
Птичји грип) од Романија и Турција..... 88/32

1264. Наредба за целосна забрана за риболов 
на Охридското Езеро............................... 93/65

1314. Наредба за изменување на Наредбата 
за забрана на увоз во Република Маке-
донија и транзит преку територијата на 
Република  Македонија на живидо-
машни и диви чапункари, семе за ве-
штачко осеменување, јајни клетки и 
ембриони, свежо и замрзнато месо, 
производи, суровини и отпадоци по 
потекло од домашни и диви чапункари 97/61

1342. Наредба за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија и транзит преку тери-
торијата на Република Македонија на 
живи домашни и диви птици, месо од 
перната дивеч, производи или прерабо-
тки од месо од перната дивеч, јајца за 
насад, конзумни јајца, храна за миле-
ничиња во сурова состојба и непрера-
ботени компоненти за добиточна храна 
кој содржат делови од перната дивеч, 
конзумни јајца, непреработени трофеи 
од било кои птици, непреработени пер-
дуви и нивни делови, заради спречува-
ње на внесување на Авијарна инфлуен-
ца или птичји грип од Хрватска............. 99/14

1376. Листа на нови одобрени сорти на 
странски земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................ 102/5

1377. Листа на нови признати сорти на до-
машни земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................ 102/6

1412. Правилник за фитосанитарни стан-
дарди за дрвен материјал за пакување 
во меѓународниот промет....................... 104/8

1514. Список на готови лекови за употреба 
во ветеринарната медицина за кои е да-
дено одобрение за ставање во промет 
во период од 01.05.2005 до 30.11.2005.. 109/29

МИНИСТЕРСТВО  ЗА ЗДРАВСТВО

Рег. бр. Бр./стр.

499. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за поблиски- те 
просторни услови, опремата и кадрите 
за основање и работење на здравстве-
ните организации..................................... 30/7

678. Правилник за формата и содржината 
на пријавите за отпочнување со произ-
водство на храна и за секоја промена 
во било кој услов во производството и 
начинот на водење на евиденција.......... 45/8

865. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за планот и програмата за 
приправничкиот стаж на здравствените 
работници со високо образование и 
образецот и начинот на водењето на 
приправничката книшка......................... 59/2

1327. Правилник за видот и начинот на вр-
шење на лекарскиот преглед за утврду-
вање на здравствената способност  за 
поседување и носење на оружје, листа-
та на болести и здравствени состојби 
што го прават лицето неспособно за 
поседување и носење на оружје, како и 
начинот и постапката на издавање на 
лекарско уверение................................... 98/12

1636. Правилник за начинот на означување 
на храната................................................. 118/1

1637. Правилник за посебните барања за без-
бедност на млечна храна за доенчиња...... 118/8

1638. Правилник  за начинот на проверка на 
знаењето и издавањето на потврди за 
стек- нати основни знаења за хигиена 
на храната и заштита на животната 
средина...................................................... 118/30

1639. Правилник за општите барања за без-
бедност на храната................................... 118/30

1640. Правилник за адитивите што можат 
да се употребуваат за производство на 
храна......................................................... 118/276

1652. Програма за стекнување на основни 
знаења за хигиена на храната и зашти-
та на животната средина......................... 119/17
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МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕИ НАУКА

Рег. бр. Бр./стр.

11. Правилник за утврдување на условите 
и критериумите за доделување средс-
тва за поттикнување и помагање на на-
учно-истражувачката дејност................. 3/2

12. Правилник за утврдување на условите 
и критериумите за доделување на 
средства за реализација на годишните 
програми за работа и развој на јавните 
научни установи...................................... 3/8

141. Правилник за начинот на полагањето 
и оценувањето на резултатите на уче-
ниците на испитите во училишната 
матура во гимназиското образование.... 8/28

142. Правилник за начинот на полагањето 
и оценувањето на резултатите на уче-
ниците на испитите во завршниот ис-
пит во средното стручно образование... 8/35

289. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Физика (Комбинација А) за 
IV година на гимназиско образование 
(изборни предмети)................................. 17/6

290. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Физика (Комбинација Б) за 
IV година на гимназиско образование 
(изборни предмети)................................. 17/6

291. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Хемија за IV година на 
гимназиско образование (изборни 
предмети).................................................. 17/6

292. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Биологија за IV година на 
гимназиско образование (изборни 
предмети).................................................. 17/6

293. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Логика за IV година на 
гимназиско образование (изборни 
предмети).................................................. 17/7

294. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Компаративна книжевност 
за IV година на гимназиско образова-
ние (изборни предмети).......................... 17/7

295. Решениеза одобрување и употреба на 
учебник по Ликовна уметност за IV го-
дина на гимназиско образование (из-
борни предмети)...................................... 17/7

296. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Германски јазик (трет 
странски јазик) DELFIN за IV година 
на гимназиско образование (изборни 
предмети).................................................. 17/7

297. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Италијански јазик (трет 
странски јазик) PROGETTO ITALI-
ANO 2 за IV година на гимназиско 
образование (изборни предмети)........... 17/7

298. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Турски јазик и литература 
за II година на гимназиско образование
(задолжителни предмети)....................... 17/8

299. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Ликовно образование за 
VII одделение........................................... 17/8

300. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Ликовно образование за 
VIII одделение.......................................... 17/8

301. Решениеза одобрување и употреба на 
учебник по Англиски јазик (трет стран-
ски јазик) PREINTERMEDIATE NEW 
HEADWAY за IV година на гимназиско 
образование (изборни предмети)............... 17/8

302. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по класичен јазик (ЛАТИН-
СКИ ЈАЗИК) за IV година на гимнази-
ско образование (изборни предмети).... 17/8

303. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по класичен јазик (ЛАТИН-
СКИ ЈАЗИК на албански наставен ја-
зик I и II) за IV година на гимназиско 
образование (изборни предмети)........... 17/8

304. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Програмски јазици за IV 
година на гимназиско образование (из-
борни предмети)...................................... 17/9

305. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Програмски јазици за IV 
година на гимназиско образование (из-
борни предмети)...................................... 17/9

306. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Албански јазик и литерату-
ра за IV година на гимназиско образо-
вание (задолжителни предмети)............ 17/9

307. Решениеза одобрување и употреба на 
учебник по Менаџмент за IV година на гим-
назиско образование (изборни предмети)...... 17/9

308. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Математичка анализа за IV 
година на гимназиско образование (из-
борни предмети)...................................... 17/9

309. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Математичка анализа за IV 
година на гимназиско образование (из-
борни предмети)...................................... 17/10

310. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по Економија за IV година на 
гимназиско образование (изборни 
предмети).................................................. 17/10

522. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за утврдување на 
услови и критериуми за доделување на 
средства за создавање на научно-
истражувачки кадри................................ 31/14

554. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за условите, кри-
териумите и начинот на користење на 
средствата за поттикнување и помага-
ње на технолошкиот развој..................... 36/6

555. Правилникза постапката и начинот 
на полагањето на испитот за директор 
на основно училиште, како и формата 
и содржината на уверението................... 36/6

556. Правилник за постапката и начинот 
на полагањето на испитот за директор 
на средно училиште, како и формата и 
содржината на уверението...................... 36/8

657. Календар за организација и работа на 
основните училишта во учебната 
2005/2006 година..................................... 43/11

658. Календар за организација на учебната 
2005/2006 година во јавните средни 
училишта.................................................. 43/11

660. Правилник за престанување на важење 
на Правилникот за начинот на полагање-
то и оценувањето на резултатите на уче-
ниците на испитите во завршниот испит 
во средното стручно образование.............. 44/1

661. Правилник за престанување на важе-
ње на Правилникот за начинот на пола-
гањето и оценувањето на резултатите на 
учениците на испитите во училишната 
матура во средното образование......... 44/1

700. Упатство за начинот за изрекување на 
педагошките мерки во јавните средни 
училишта.................................................. 47/33

1043. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на во-
дењето, формата и содржината на пе-
дагошката евиденција и документација 
во основното училиште........................... 77/8
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1265. Решение за одобрување и употреба на 
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наследство................................................ 111/24

1530. Правилник за валоризација, категори-
зација и ревалоризација на културното 
наследство................................................ 111/33

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ 
И ВРСКИ

Рег. бр. Бр./стр.

280. Правилник за изменување на правил-
никот за стручна подготовка, испити и 
дозволи за работа на членовите на еки-
паж на воздухоплов................................. 16/55

319. Правилник за определување на виси-
ната на надоместокот за издадена ли-
ценца за вршење курирски услуги......... 18/4

320. Правилник за утврдување на подрач-
јата на единиците на мрежата на ос-
новниот поштенски оператор за врше-
ње на универзална поштенска услуга.... 18/4

321. Правилник за Номенклатура на по-
штенски услуги........................................ 18/5

322. Правилникза утврдување на општите 
услови за вршење на поштенски услуги 18/10

406. Правилник за изменување на Правил-
никот за стручна подготовка, стручна 
обука, испити, дозволи и овластувања 
на персоналот кој врши работи на ме-
теоролошко обезбедување на воздуш-
ната пловидба........................................... 24/6

480. Правилник за критериумите за рас-
пределба на средства за финансирање 
на Годишната програма за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита 
на локалните патишта и улици на оп-
штините и градот Скопје........................ 28/22

769. Правилник за формата и содржината на 
дозволите за меѓународен превоз на стока 52/30

770. Правилник за формата и содржината 
на образецот на легитимацијата на инс-
пекторите за патен сообраќај и начинот 
на нејзиното издавање и одземање.......... 52/45

866. Правилник за начинот и постапката за 
добивање и одземање на дозвола, обра-
зецот на дозволата, како и критериуми-
те и начинот на утврдување и одобру-
вање на возниот ред во меѓуопштин-
скиот и меѓународниот линиски превоз 
на патници................................................ 59/2

867. Правилник за формата, содржината и 
начинот на водење на дневникот за до-
аѓање и поаѓање на автобусите на авто-
буските станици....................................... 59/7

868. Правилник за категоризацијата на 
автобуските станици, нивната опреме-
ност и висината на надоместокот за 
нивно користење...................................... 59/9
Исправка................................................. 109/25

889. Правилник за формата и содржината 
на одобрение за употреба....................... 60/5

890. Правилник за формата и содржината 
на барање за добивање на одобрение за 
градење и на образецот на одобрение 
за градење................................................. 60/7
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891. Правилник за формата и содржината 
на образецот на решението за локаци-
ски услови................................................ 60/8

935. Правилник за формата и содржината 
на легитимацијата на урбанистички 
инспектор, овластен урбанистички ин-
спектор и начиот на нејзиното издава-
ње и одземање.......................................... 65/2

990. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за стручна под-
готовка, испити и дозволи за работа на 
воздухопловно- техничкиот персонал 
на контрола на летање............................. 73/6

1021. Правилник за постапката, критериу-
мите и начинот на распределба на доз-
волите за меѓународен превоз на стоки 76/1

1069. Правилник за формата и содржината 
на образецот на протоколот за регулаци-
она, градежна и нивелациона линија со 
определување на површина за изградба... 80/16

1070. Упатство за начинот на обележување 
на проектирана градба на терен............. 80/18

1095. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата и содржината на 
образецот на Решението за локациски 
услови....................................................... 83/9

1133. Правилник за начинот на затворање и 
означување на затворено градилиште... 85/4

1134. Правилник за начинот и содржината 
на водење на дневник на градежен инс-
пектор, односно овластен градежен 
инспектор................................................. 85/4

1475. Правилник за поблиско определување
на градби по одделни категории на 
градби........................................................ 107/8

1476. Методологија за утврдување на цена-
та на водата за пиење и одведување на 
урбани отпадни води............................... 107/9

1511. Правилник за сообраќајно-техничките 
параметри кои треба да ги исполнуваат 
посебните технички и други мерки за 
забавување на сообраќајот...................... 109/24

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ

Рег. бр. Бр./стр.

448. Наредба за забрана на производство, 
промет и употреба на детергенти за ма-
шинско перење на текстилни произво-
ди со содржина на фосфор во органска 
или неорганска форма со над 0,5% те-
жински...................................................... 27/11

648. Правилник за постапката, начинот на 
изготвување, содржината на извештаи-
те за состојбите и промените во про-
сторот и рокови за нивно доставување.. 42/11

1068. Правилник за образецот, формата и 
содржината како и начинот и постап-
ката за издавање и за одземање на ле-
гитимацијата на државниот инспектор 
за животна средина, инспекторот за за-
штита на природата и овластениот инс-
пектор за животна средина..................... 80/14

1347. Правилник за трошоците за работите 
извршени надвор од управната постап-
ка, по барање на странката..................... 100/46

1348. Листа на видови отпади......................... 100/47
1428. Правилник за Програмата и начинот 

за полагање стручен испит за управи-
тел со отпад, образец на уверение, како 
и висина и начин на плаќање на надо-
местокот за полагање на стручен испит 
за управител со отпад.............................. 105/7

Исправка................................................. 109/29
1512. Правилник за формата и содржината 

на еколошката ознака, начинот, усло-
вите и постапката за нејзино доделува-
ње и користење, како и составот и на-
чинот на формирање и работа на Ко-
мисијата за еколошка ознака.................. 109/25

1513. Правилник за постапката, начинот и 
условите за доделување на наградите и 
признанијата за достигнувања во обла-
ста на заштитата и унапредувањето на 
животната средина, како и начинот на 
работа и составот на Комисијата за на-
гради и признанија.................................. 109/27

1605. Правилник за начинот, постапката и 
роковите за утврдување, пресметува-
ње, уплатување на надоместоците; на-
чинот и постапката за водење, одржу-
вање и чување на евиденцијата за прес-
метаниот и уплатениот надоместок; за 
содржината, начинот и роковите за 
воспоставување, одржување и водење 
на евиденцијата на обврзниците, како 
и начинот на доставување на подато-
ците за водење на евиденцијата............. 115/45

1606. Правилник за условите, начинот и по-
стапката за враќање на надоместокот 
за производство и увоз на тутунски 
производи, нафтени деривати и пла-
стични производи и амбалажи од пла-
стични маси.............................................. 115/56

1626. Правилник за содржината на плано-
вите за управување со заштитени по-
драчја и содржината на годишните 
програми за заштита на природата........ 117/59

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА

936. Решение за запирање на примена на 
пропис....................................................... 65/3

937. Решение за запирање на примена на 
пропис....................................................... 65/3

KOМИСИЈА ЗА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ

Рег. бр. Бр./стр.

57. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 5/7

58. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 5/8

59. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 5/8

60. Одлука од Комисијата за хартии од
вредност.................................................... 5/8

121. Тарифник за изменување и дополну-
вање на Тарифникот за висината на од-
делните надоместоци што ги наплатува 
Комисијата за хартии од вредност......... 6/55

145. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 8/47

240. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 14/44

334. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 19/5

335. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 19/5

336. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 19/6

337. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 19/6
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361. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за документација за кадров-
ска, техничка и организациона оспосо-
беност потребна за основање и работа 
на брокерска куќа.................................... 20/13

388. Решениеза давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност...... 23/30

389. Решение за давање согласност за про-
должување на рокот за реализација на 
емисија на акции...................................... 23/30

390. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 23/31

391. Заклучок на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 23/32

420. Решение за издавање дозвола за пону-
да за откуп................................................ 25/31

501. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 30/13

502. Решениеод Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 30/14

503. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 30/14

504. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 30/14

541. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност...... 33/4

542. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 33/4

558. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 36/14

632. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 41/13

633. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 41/13

634. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 41/13

692. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 46/15

724. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 48/10

840. Решение за одобрение за основање и 
работа на Брокерска куќа........................ 56/14

841. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 56/14

842. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 56/14

843. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 56/15

844. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 56/15

845. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 56/15

846. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност...... 56/15

847. Дополнително решение на Комисија-
та за хартии од вредност......................... 56/16

873. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 59/35

938. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 65/3

992. Делумно решение за давање одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии 
од вредност............................................... 73/7

1018. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 75/9

1022. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 76/5

1023. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 76/5

1024. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 76/5

1025. Дополнително решение на Комисија-
та за хартии од вредност......................... 76/5

1044. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 77/37

1073. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност...... 80/19

1159. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност...... 86/11

1173. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 87/8

1297. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 94/12

1306. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 95/91

1307. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 95/91

1353. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 100/68

1354. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 100/68

1355. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 100/68

1356. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 100/68

1378. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност........ 102/6

1536. Решение  на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 111/53

1558. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност...... 112/29

УСТАВЕН СУД НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

23. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 67/2004 од 8 де-
кември 2004 година................................. 4/71

24. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 94/2004 од 22 де-
кември 2004 година................................. 4/75

25. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 174/2004 од 22 
декември 2004 година............................. 4/76

26. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 186/2004 и У. бр. 
130/2004 од 22 декември 2004 година... 4/76

27. Издвоено мислење на Одлуката У. бр. 
186/2002 и У. бр. 130/2004 од 22 декем-
ври 2004 година со која се укинуваат 
член 101 став (1) алинеите 4 и 5 и ста-
вот (3) во делот што се однесува за 
став (1) алинеите 4 и 5 на овој член од 
Законот за избор на пратеници во Со-
бранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 42/2002, 50/2002 и 46/2004) 4/78

28. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 135/2004 од 22 
декември 2004 година............................. 4/80

323. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 192/2004 од 2 
март 2005 година..................................... 18/26

386. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 2/2004 од 16 
февруари 2005 година............................. 23/25

387. Издвоено мислење на Решението У. 
бр. 2/2004 од 16 февруари 2005 година 23/28

450. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 26/2005 од 30 
март 2005 година..................................... 27/13

451. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 120/2003, У. 
бр. 145/2003, У. бр. 179/2003 од 30 
март 2005 година..................................... 27/14
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452. Издвоено мислење на Решението У. 
бр. 120/2003, У. бр. 145/2003 и У. бр. 
179/2003 од 30 март 2005 година, со 
кое се отфрлаат иницијативите за пове-
дување постапка за оценување на
уставноста и законитоста на одлуката 
за измена на регулирани цени на теле-
комуникациски услуги бр. 20692/1 од 
24 април 2003 година на АД “Македон-
ски телекомуникации“ - Скопје, во де-
лот во кое е утврдена висината на це-
ната на месечната претплата по теле-
фонски приклучок, односно член 1 
точка 2 од оваа одлука............................ 27/16

453. Издвоено мислење на Решението У. 
бр. 120/2003, У. бр. 145/2003 и У. бр. 
179/2003 од 30 март 2005 година........... 27/17

481. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 197/2004 од 13 и 
14 април 2005 година.............................. 28/23

493. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 52/2004 од 13 и 
14 април 2005 година.............................. 29/51

494. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 152/2004 од 20 
април 2005 година................................... 29/53

500. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 31/2005 од 27 
април 2005 година................................... 30/10

549. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 156/2004 од 4 мај 
2005 година.............................................. 35/54

550. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 176/2004 од 4 мај 
2005 година.............................................. 35/55

592. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 53/2004 од 11 мај 
2005 година.............................................. 38/92

650. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 18/1999 од 18 мај 
2005 година.............................................. 42/14

651. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 73/2004 од 18 мај 
2005 година.............................................. 42/15

758. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 31/2005 од 15 ју-
ни 2005 година......................................... 51/98
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907. Правилник за нивото на деталност на 
информациите што ќе бидат објавени во 
референтните понуди за интерконекција 
и начинот на нивното објавување.............. 61/6

44. Правилник за пристап и користење на 
специфични мрежни средства................ 64/45

1454. Правилник за нивото на деталност на 
информациите што ќе бидат објавени 
во референтната понуда за разврзан 
пристап на локална јамка и начинот на 
нивното објавување................................. 106/9

1455. Правилник за избор на оператор и 
предизбор на оператор............................ 106/12

1456. Правилник за начинот и постапката за 
обезбедување на мининален пакет на 
изнајмени линии...................................... 106/14

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

16. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за обука, преква-
лификација или доквалификација на 
невработените и други лица................... 24/14

АКТИ НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВА

Рег. бр. Бр./стр.

1. Спогодба за формирање на заедничко 
Одделение за администрирање на приходи 88/38

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Рег. бр. Бр./стр.

423. Одлука за доделување на наградата 
„Гоце Делчев“ за 2005 година, за осо-
бено значајни остварувања од интерес 
за Републиката во областа на науката... 26/16

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“

Рег. бр. Бр./стр.

1150. Одлука за доделување на наградата 
„11 Октомври“ за 2005 година за дол-
гогодишни и значајни остварувања во 
науката, образованието, културата и 
уметноста од интерес за Република 
Македонија............................................... 86/5

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“

Рег. бр. Бр./стр.

1382. Одлука за доделување на наградата 
„Климент Охридски“ во 2005 година за 
значајни остварувања во областа на 
културата, уметноста, образованието и 
воспитанието од интерес за Република 
Македонија............................................... 104/2

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
НАГРАДАТА „МИТО 

ХАЏИВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“

Рег. бр. Бр./стр.

133. Одлука за доделување на наградата 
„Мито Хаџивасилев - Јасмин“ во 2004 
година, за остварувања во областа на 
публицистиката и новинарството.......... 7/71

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Рег. бр. Бр./стр.

1. Закон за ратификација на Конвенција-
та за заштита на лица во однос на авто-
матска обработка на лични податоци.... 7/1
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2. Закон за ратификација на Спогодбата 
за соработка меѓу Република Македо-
нија и Република Хрватска во контекст 
на приближување и пристапување кон 
Европската унија..................................... 8/1

3. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Бугарија за 
основање Културно - информативен 
центар на Република Македонија во 
Софија и Културно-информативен цен-
тар на Република Бугарија во Скопје.... 8/27

4. Закон за ратификација на Амандманот 
на Договорот за основање на Европ-
ската банка за обнова и развој................ 30/1

5. Закон за ратификација на Протоколот 
за забрана или ограничување на упо-
требата на мини, стапици и други 
средства, дополнет на 3 мај 1996 годи-
на (Протокол II дополнет на 3 мај 1996 
година)...................................................... 30/3

6. Закон за ратификација на Протоколот 
за пристапување на Европската заедни-
ца кон Меѓународната конвенција на 
Еуроконтрол за соработка во безбедно-
ста на воздушниот сообраќај од 13 де-
кември 1960 година, со разните измени 
и дополненија и утврдена со Протоко-
лот од 27 јуни 1997 година..................... 30/32

7. Закон за ратификација на Протоколот 
број 14 кон Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основните слободи 
за измена на контролниот механизам 
на Конвенцијата............................ 30/44

8. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Советот на министри на Република 
Албанија за соработка во борбата про-
тив тероризмот, организираниот кри-
минал, недозволената трговија со нар-
котични дроги, психотропни супстан-
ции и прекурсори, илегалната мигра-
ција и други нелегални активности....... 30/60

9. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македонија 
и Владата на Република Албанија за 
воспоставување на меѓународна езерска 
патничка линија Охрид - Подградец....... 30/77

10. Закон за ратификација на Женевскиот 
акт на Хашкиот договор кој се однесу-
ва на меѓународната регистрација на 
индустриски дизајн................................. 33/1

11. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Албанија за 
преземање на лица................................... 40/1

12. Закон за ратификација на Картагенски-
от протокол за биосигурност кон Кон-
венцијата за биолошка разновидност...... 40/20

13. Закон за ратификација на Протоколот 
кон Спогодбата за стабилизација и асо-
цијација меѓу Република Македонија 
од една страна и Европските заедници 
и нивните земји членки, од друга стра-
на за Рамковна спогодба меѓу Републи-
ка Македонија и Европската заедница 
за генералните принципи за учество на 
Република Македонија во програмите 
на Заедницата........................................... 46/1

14. Закон за ратификација на Спогодбата 
за развојна соработка меѓу Владата на 
Република Македонија и Владата на 
Република Словенија............................... 46/19

15. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Државата Израел за со-
работка во областа на културата, обра-
зованието и науката................................. 46/29

16. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Советот на министри на Република 
Албанија за заштита и одржлив развој 
на Охридското Езеро и на неговиот 
слив........................................................... 46/42

17. Закон за ратификација на Протоколот 
кон Спогодбата за стабилизација и асо-
цијација меѓу Република Македонија 
од една страна и Европските заедници 
и нивните земји членки, од друга стра-
на за да се земе предвид пристапува-
њето на Чешката Република, Републи-
ка Естонија, Република Кипар, Репуб-
лика Унгарија, Република Латвија, Ре-
публика Литванија, Република Малта, 
Република Полска, Република Слове-
нија и Словачката Република во Европ-
ската унија................................................ 49/1

18. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Република Македонија и Европ-
ската унија за безбедносните процеду-
ри за размена на класифицирани ин-
формации.................................................. 56/1

19. Закон за ратификација на ревидирана-
та Европска конвенција за заштита на 
археолошкото наследство....................... 56/20

20. Закон за ратификација на Протоколот 
за измени на Европската конвенција за 
спречување на тероризмот...................... 56/36

21. Закон за ратификација на Дополнител-
ниот протокол на Конвенцијата за 
компјутерски криминал за инкримина-
ција на дела од расистички и ксенофо-
бистички вид по пат на информатички 
системи..................................................... 56/58

22. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Бугарија за 
отворање нов меѓународен патен гра-
ничен премин меѓу двете земји.............. 56/75

23. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Република Македонија и Босна и 
Херцеговина за социјално осигурување 82/1

24. Закон за ратификација на Договорот за 
статусот и активностите на Регионал-
ниот центар на Регионалната иниција-
тива за миграции, азил и бегалци МАР-
РИ со седиште во Скопје................ 83/1

25. Закон за ратификација на Дополнител-
ниот протокол за Казнената конвенција 
за корупција.......................................... 83/25

26. Закон за ратификација на Спогодбата 
за привилегии и имунитети на Меѓуна-
родниот кривичен суд............................. 83/37

27. Закон за ратификација на Спогодбата 
за трговија со цивилни воздухоплови... 96/1

28. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Белорусија 
за одбегнување на двојното оданочува-
ње и заштита од фискална евазија по 
однос на данокот од доход и данокот 
на капитал................................................. 96/22

29. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Македонската влада и Шпанската 
влада за одбегнување на двојното ода-
ночување и заштита од фискална ева-
зија по однос на данокот на доход и да-
нокот на капитал...................................... 96/81

30. Закон за ратификација на Конвенција-
та за украдените или незаконски изве-
зени културни добра................................ 96/157

31. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Кабинетот на министрите на Укра-
ина за соработка во областа на инфор-
мирањето.................................................. 110/1
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32. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Кабинетот на министрите на Укра-
ина за соработка во областа на желез-
ничкиот транспорт................................... 110/11

33. Закон за ратификација на Спогодбата 
за редовен воздушен сообраќај меѓу 
Владата на Република Македонија и 
Советот на министри на Босна и Хер-
цеговина.................................................... 110/31

34. Закон за ратификација на Спогодбата 
за културна, образовна и научна сора-
ботка меѓу Македонската влада и 
Шпанската влада...................................... 110/117

35. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Македонската влада и Шпанската 
влада за унапредување и реципрочна 
заштита на инвестиции........................... 110/130

36. Закон за ратификација на Договорот 
помеѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Унгарија 
за образовна, научна и културна сора-
ботка.......................................................... 110/168

37. Закон за ратификација на Протоколот 
за соработка меѓу Република Македо-
нија и Република Турција....................... 110/191

38. Закон за ратификација на Договорот за 
економска, комерцијална и техничка со-
работка меѓу Владата на Република Ма-
кедонија и Владата на Државата Катар... 110/200

39. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Руската Федерација за 
соработка во областа на карантинот и 
заштитата на растенијата........................ 110/214

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ 
ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА 

ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ 
СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА 

УНИЈАТА

Рег. бр. Бр./стр.

1. Преглед на Декларации, заеднички 
позиции и изјави на Европската унија 
(Брисел), кон кои Република Македо-
нија се придружила (Прилог 1)............. 19/1

2. Преглед на Изјави на Претседателс-
твото на Европската унија (Њујорк, 
Женева, Виена), кон кои Република 
Македонија се придружила (Прилог 3) 19/4

3. Заедничка позиција на Советот 
2005/149/CFSP од 21 февруари 2005 
година, за измена на Заедничката по-
зиција 2004/423/CFSP за обновување 
на рестриктивните мерки против Бур-
ма/Мијанмар............................................ 32/1

4. Заедничка позиција на Советот 
2005/340/CFSP од 25 април 2005 годи-
на, за проширување на рестриктивни-
те мерки против Бурма/Мијанмар и 
дополнување на Заедничката позиција 
2004/423/CFSP......................................... 41/7

5. Заедничка акција на Советот од 12 
јули 2002 година, за придонесот на 
Европската унија во борбата против 
дестабилизирачкото акумулирање и 
ширење на мало и лесно оружје и за 
отповикување на Заедничката акција 
1999/34/CFSP........................................... 41/9

6. Програма на ЕУ за превенција и бор-
ба против нелегалното криумчарење 
со конвенционално оружје..................... 41/14

7. Заедничка позиција на Советот од 23 
јуни 2003 година, за контрола на по-
средувањата во трговијата со оружје.... 48/1

8. Одлукана Советот 2005/426/CFSP од 6 
јуни 2005 година, во врска со спроведува-
њето на Заедничката позиција 2004/694/
CFSP за понатамошни мерки на поддр-
шка за ефективна имплементација на 
мандатот на Меѓународниот кривичен 
суд за поранешна Југославија (ICTY)........ 54/1

9. Преглед на Декларации, заеднички 
позиции и изјави на Европската унија 
(Брисел) кон кои Република Македо-
нија се придружила во периодот 1 ја-
нуари - 30 јуни 2005 година................... 61/1

10. Преглед на Изјави на Претседателс-
твото на Европската унија (Њујорк, 
Женева, Виена) кон кои Република 
Македонија се придружила во перио-
дот 1 јануари - 30 јуни 2005 година...... 61/4

11. Заедничка позиција на Советот 
2005/427/CFSP од 6 јуни 2005 за ажу-
рирање на Заедничката позиција 
2001/931/CFSP за примена на специ-
фични мерки во борба против терориз-
мот и повлекување на Заедничката по-
зиција 2005/220/CFSP............................. 67/1

12. Одлука на Советот 2005/592/CFSP од 
29 јули 2005, за спроведување на 
Заедничката позиција 2004/161/CFSP 
со која се обновуваат рестриктивните 
мерки против Зимбабве.......................... 84/1

13. Заедничка позиција на Советот 
2005/689/CFSP од 6 октомври 2005 за 
продолжување на важењето на Заед-
ничката позиција 2004/694/CFSP за 
понатамошни мерки на поддршка за 
ефективна имплементација на манда-
тот на Меѓународниот кривичен суд за 
поранешна Југославија (ICTY).............. 94/1

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИ-
ТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕ-
ДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИ-
НУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ 
ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ 

ИЛИ ПОЕДИНЦИ

Рег. бр. Бр./стр.

1. Резолуција 1591 (2005) на Советот за 
безбедност на Обединетите нации од 
29 март 2005 година за воведување 
санкции спрема Судан............................ 41/1

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Рег. бр. Бр./стр.

18. Колективен договор за јавните уста-
нови за деца во дејноста згрижување и 
воспитание на децата во Република 
Македонија............................................... 41/13

19. Колективен договор за измени и до-
полнувања на Колективниот договор за 
основното образование во Република 
Македонија............................................... 41/21

20. Колективен договор за измени и до-
полнувања на Колективниот договор за 
средното образование во Република 
Македонија............................................... 41/25

21. Колективен договор за култура........... 41/30
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ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Рег. бр. Бр./стр.

5. Висинана пензиските основици на 
осигурениците односно лицата кои не 
оствариле плата односно надоместок 
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