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ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Рег.бр. Бр./стр.

372. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за определување на кое-
фициентите за утврдување на плата на 
функционерите кои ги избира и имену-
ва Собранието на Република Македо-
нија и раководните работници кои ги 
именува Собранието или кои ги назна-
чува надлежното тело на Собранието 
на Република Македонија....................... 32/2

649. Одлука за пресметување на плата на
пратениците во Собранието на Репуб-
лика Македонија...................................... 54/2

650. Одлука за определување на коефици-
ентите за утврдување на плата на прет-
седателот, заменикот и членовите на 
Државната изборна комисија.................. 54/3

1831. Одлука за висината на надоместокот 
на пратениците за користење на авто-
мобил во лична сопственост за службе-
ни цели и надоместок на трошоци за 
патарина……………………………........ 106/6

ВЛАДА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

У Р Е Д Б И
Рег. бр. Бр./стр.

156. Уредба за видот, големината и органи-
зирањето на силите за заштита и спасу-
вање........................................................... 12/2

157. Уредба за висината и начинот на ос-
тварувањето на надоместокот на граѓа-
ните во извршувањето на правата и 
должностите во заштитата и спасува-
њето........................................................... 12/3

237. Уредба за начинот на раководење и ко-
мандување со силите за заштита и спа-
сување и командите................................. 18/2

238. Уредба за начинот на пополнувањето 
на резервниот состав на силите за за-
штита и спасување и средствата од ма-
теријална обврска.................................... 18/2

268. Уредба за начинот и времетраењето на 
ангажирањето на граѓаните во зашти-
тата и спасувањето................................... 21/23

279. Уредба за Meтодологија за распредел-
ба на наменските дотации во основно-
то образование по општини.................... 22/2
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280. Уредба за Meтодологија за распредел-
ба на наменските дотации во средното 
образование по општини и градот 
Скопје........................................................ 22/7

281. Уредба за престанување на важење на 
Уредбата за контниот план и за билан-
сите на други субјекти............................. 22/8

508. Уредба за начинот и постапката за до-
бивање согласност и критериумите за 
исполнување на кадровски и матери-
јално-технички услови за учество во 
заштита и спасување на здруженија на 
граѓани, хуманитарни и невладини ор-
ганизации.................................................. 44/2

572. Уредбаза изменување и дополнување 
на Уредбата за начинот и постапката за 
отуѓувањето, давањето под закуп и ви-
сината на посебните трошоци на по-
стапките за отуѓувањето и давањето 
под закуп на градежното земјиште 
сопственост на Република Македонија 47/8

613. Уредба за начинот на ангажирањето на 
тимовите за брз одговор.......................... 51/2

651. Уредба за Методологија за распредел-
ба на наменски дотации за плати, дода-
тоци од плати и надоместоци за врабо-
тените во територијалните противпо-
жарни единици за 2006 година............... 54/3

652. Уредба за дополнување на Уредбата за 
начинот на утврдување на платите и 
другите надоместоци на вработените 
во дипломатско-конзуларните и други 
претставништва на Република Македо-
нија во странство..................................... 54/3

749. Уредба за видот и обемот на резервите 
на материјални средства за заштита и 
спасување................................................. 60/30

750. Уредба за видот и изгледот на унифор-
мата, функционалните ознаки на при-
падниците на силите за заштита и спас-
ување, звучните уреди и обележја на 
возилата за заштита и спасување........... 60/31

751. Уредба за начинот на подготвувањето 
и спроведувањето на подготвеноста и 
мобилизацијата на силите за заштита и 
спасување................................................. 60/39

752. Уредба за определување на подрачјето 
што го опфаќаат регионалните центри 
за управување со кризи........................... 60/41

1067. Уредба за условите за вршење на без-
беден и уреден јавен воздушен превоз.. 73/4

1068. Уредба за изменување и дополнување 
на Уредбата за спроведување на Ца-
ринскиот закон......................................... 73/7

1148. Уредба за доделување на плакети, 
значки и награди за постигнат исклу-
чителен успех во заштитата и спасува-
њето........................................................... 76/3

1149. Уредбаза начинот на ракувањето и 
употребата на планот за заштита и спа-
сување од природни непогоди, епиде-
мии, епизоотии, епифитотии и други 
несреќи на Република Македонија и за 
содржината, ракувањето и употребата 
на плановите за заштита и спасување 
на единиците на локалната самоуправа, 
трговските друштва, јавните претпри-
јатија, установи и служби....................... 76/3

1229. Уредба за методологија за распределба 
на приходите од данокот на додадена 
вредност по општини за 2007 година.... 79/2

1392. Уредба завидотнасредстватаидоби-
токоткоиграѓаните, трговскитедруш-
тва, јавнитепретпријатија, установитеи
службитегидаваатнакористењенаДи-
рекцијатазазаштитаиспасување, зана-
чинотнаводењенаевиденцијатаиза
висинатананадоместокотзанивноко-
ристење, оштетувањеиуништување...... 89/2

2050. Уредба  за изменување на Уредбата за 
критериуми за распоредување и прио-
ритет при распоредувањето на граѓани-
те во одбраната........................................ 119/2

2051. Уредба за изменување на Уредбата за 
видот на средствата и добитокот кои 
граѓаните, трговските друштва, јавните 
претпријатија, установите и службите 
се должни да ги даваат на користење 
на Министерството за одбрана, за по-
требите на Армијата на Република Ма-
кедонија и цивилната заштита  во вое-
на и вонредна состојба, како и при из-
ведување вежбовни активности во мир, 
начинот на водењето на евиденцијата и 
определување на висината на надоме-
стокот за нивното користење, оштету-
вање и уништување................................. 119/2

2067. Уредба за методологија за распределба 
на наменски дотации за плати, додато-
ци од плати и надоместоци за вработе-
ните во територијалните противпожар-
ни единици за 2007 година..................... 121/10

2068. Уредба за изменување и дополнување 
на Уредбата  за  висината и начинот на 
остварување на надоместоците на гра-
ѓаните во извршувањето на правата и 
должностите во одбраната…………….. 121/10

2092. Уредба за изменување на Уредбата за 
Методологија за распределба на прихо-
дите од данокот на додадена вредност 
по општини за 2006 година..................... 124/2

2276. Уредба за методологија за распределба 
на наменски дотации за општинските 
јавни установи за деца-детски гра-
динки по општини................................... 137/2

2277. Уредба за состав на делегација на 
Владата на Република Македонија за 
службено патување во странство........... 137/3

О Д Л У К И
Рег. бр. Бр./стр.

1. 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 2006 година................... 1/2

2. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на цената на го-
дишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 
2006 година............................................... 1/2

3. 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 2006 година............................ 1/2
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4. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина песок 
и чакал на ДОО “АТРИУМ-96“ Битола 
на локалитетот Гајтаница кај с. Топол-
чани, општина Тополчани-Прилепско... 1/2

5. Одлука за пренесување на правото за 
користење градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија.............. 1/3

6. Одлука за престанок и за давање на 
користење на недвижни ствари.............. 1/3

7. Одлука за Енергетскиот биланс на Ре-
публика Македонија за 2006 година...... 1/3

8. Одлука за изменување на Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлука-
та за издавање на државни обврзници 
во 2005 година.......................................... 1/4

9. Одлука за отворање Генерален конзу-
лат на Република Македонија во Арап-
ска Република Сирија со седиште во 
Дамаск....................................................... 1/4

10. Одлука за отворање Генерален конзу-
лат на Република Македонија во Тур-
ција, со седиште во Измир...................... 1/4

11. Одлука за отворање Генерален конзу-
лат на Република Македонија во Сојуз-
на Република Германија, со седиште во 
Хамбург.................................................... 1/4

21. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на коефи-
циенти за пресметување на платата на 
функционерите кои ги именува Влада-
та на Република Македонија................... 2/63

22. Одлука за определување на висината 
на надоместокот за работата на претсе-
дателот, членовите и нивните замени-
ци на Комисијата за жалби..................... 2/64

68. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за висината на месечниот надо-
мест што Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско оси-
гурување го наплатува од друштвата за 
управување со пензиски фондови за 
2006 година............................................... 3/2

81. Одлука за назначување на управувач-
ка институција за рурален развој во Ре-
публика Македонија................................ 5/2

82. Одлука за давање согласност на Дого-
ворот за ставање во залог на движни 
ствари........................................................ 5/2

83. Одлука за престанување на користење 
и давање на користење на дел од нед-
вижен имот............................................... 5/2

84. Одлука за престанок на користење и 
за давање на времено користење на 
недвижна ствар без надомест................. 5/2

85. Одлука за давање на дозвола за врше-
ње на комунална дејност како стопан-
ска дејност од јавен интерес на ЕКО 
КЛУБ ДООЕЛ - Битола........................... 5/3

86. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина ва-
ровник на ДООЕЛ “АСЛАН КО-
МЕРЦ“ с. Радолишта - Струга на лока-
литетот Краста с. Радолишта, Струга.... 5/3

87. Одлуказа давањеконцесија за детал-
нигеолошкиистражувања на минерал-
натасуровинаподземнавода на ДПТУ
“ЦентроФрута“ ДООЕЛВиница на ло-
калитетот “Топлички Рид“ општина 
Виница...................................................... 5/4

88. Одлука за замена на правото на сопс-
твеност на шума и шумско земјиште..... 5/4

89. Одлука за дополнување на Одлуката 
за пренесување на постојните подрач-
ни училишта во состав на друго основ-
но училиште............................................. 5/4
Исправка................................................. 22/12

95. Одлука запрестанокизадавањена
временокористењезанедвижниствари 7/1

96. Одлука за престанок и за давање на 
користење на недвижни ствари.............. 7/2

97. Одлука за престанок и за давање на 
користење на недвижна ствар................ 7/3

114. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на коефи-
циенти за пресметување на платата на 
функционерите кои ги именува Влада-
та на Република Македонија................... 8/5

139. Одлука за престанок на користење и 
за давање на времено користење на 
недвижна ствар без надомест................. 9/1

140. Одлука за престанок на правото за ос-
лободување од плаќање радиодифузна 
такса.......................................................... 9/2

141. Одлука за основање на јавна установа 
за управување и заштита на Национал-
ниот Парк Галичица................................ 9/2

142. Одлука за основање на јавна установа 
за управување и заштита на Национал-
ниот Парк Пелистер................................. 9/4

143. Одлука за основање на јавна установа 
за управување и заштита на Национал-
ниот Парк Маврово.................................. 9/7

144. Одлука за донесување на Национална 
класификација на дејности-НКД Рев.1.. 9/9

158. Одлука за определување на цената на 
градежно изградено земјиште под об-
јект, при продажба на објектот Светски 
бизнис центар........................................... 12/17

159. Одлука за образување на работни гру-
пи за подготовка на Националната про-
грама за усвојување на правото на 
Европската унија и подготовка на пре-
говарачките позиции за преговори за 
членство во Европската унија................ 12/17

207. Одлука за отворање Конзулат на Ре-
публика Македонија во Канада, со се-
диште во Мисисага.................................. 16/2

208. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за повторно објавување на про-
дажба на објектот “Светски бизнис 
центар“ - Скопје по пат на усно јавно 
наддавање................................................. 16/2

209. Одлука за давањена времено користе-
ње, одгледување и заштита на дивечот 
во ловиштата............................................ 16/2

210. Одлука за распишување оглас за име-
нување заменик на јавниот правобра-
нител на Република Македонија за по-
драчјето на Скопје................................... 16/2

234. Одлуказа изменување на Одлуката за 
утврдување на стопански недоволно 
развиените подрачја во Република Ма-
кедонија во периодот од 2003 до 2007 
година……………………………............ 17/5

254. Одлука за распоредување на приходи-
те од игри на среќа и од забавни игри 
во 2006 година.......................................... 19/3

255. Одлука за давање согласност на Дого-
вор за давање на трајно користење на 
движни ствари.......................................... 19/3
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256. Одлука за престанување и давање на 
користење на недвижна ствар................ 19/3

257. Одлука за давање концесија за експо-
латација на минералната суровина - ва-
ровник на „Победа“ ДООЕЛ с. Ботун -
Охрид на локалитетот „Црвена вода“ 
општина Белчишта.................................. 19/4

258. Одлука за изменување на Одлуката за 
престанок и давање на користење на 
недвижни ствари...................................... 19/4

269. Одлука за преминување на вработени 
од Министерството за транспорт и вр-
ски во општините..................................... 21/26

270. Одлука за давање на согласност за це-
лосен пренос на концесија за експлоа-
тација на минерална суровина - руди 
на олово и цинк на лежиштето Саса, 
Македонска Каменица............................. 21/26

282. Одлука за формирање на Меѓумини-
стерски комитет за координација на 
подготовката на Пред-пристапна еко-
номска програма на Република Маке-
донија за 2006 година.............................. 22/8

283. Одлука за пренесување на користење 
и управување на инфраструктура за на-
воднување на Водната заедница „Кури-
ја“ од с. Курија, општина Неготино....... 22/9

284. Одлука за пренесување на користење 
и управување на инфраструктура за на-
воднување на Водната заедница „Лети-
ште“ - с. Црвени Брегови, општина Не-
готино........................................................ 22/9

285. Одлука за пренесување на користење 
и управување на инфраструктура за на-
воднување на Водната заедница „Топ-
ли извори“ - с. Врапчиште, општина 
Врапчиште................................................ 22/9

286. Одлука за пренесување на користење 
и управување на инфраструктура за на-
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1221. Изменување на лиценца под бр.19-
4100/1 од 18.11.2005 година издадена 
на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано 
приредување на посебни игри на среќа 
во автомат клуб што се наоѓа на ул. 
„Никола Вапцаров“ бр.15 во Скопје...... 78/5

1338. 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 иг-
ри на среќа во автомат клуб што се на-
оѓа на ул. “Јане Сандански“ бр. 54 во 
Тетово....................................................... 85/6

1339. Изменување и дополнување на Ли-
ценца под бр. 23-4691/14 од 06.11.2001 
година издадена на Трговското друш-
тво „Хронометар“ - Робев и други 
ДОО експорт-импорт Скопје за посто-
јано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клубот што се наоѓа 
на бул. „Партизански одреди“ бр. 151 
(Порта Влае) во Скопје........................... 85/6

1340. Изменување на Лиценца под бр.13-
2496/1 од 2.06.2003 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 
среќа во автомат клуб што се наоѓа на 
бул. „Јане Сандански“ бр.24 во Скопје 85/7

1399. Изменување на Лиценца под бр. 23-
58/14 од 28.09.1998 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 
среќа во автомат клуб............................. 89/6

1400. Изменување на Лиценца под бр. 19-
2763/1 од 21.07.2005 година издадена 
на Друштвото за трговија и услуги 
“ФЛАМИНГО“ ДОО – Скопје за по-
стојано приредување на посебни игри 
на среќа во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. “Благој Тоска“ бр. 212 во Те-
тово........................................................... 89/6

1722. Изменување на Лиценца под бр. 19-
75/1 од 19.01.2006 година издадена на 
Трговското друштво „Хронометар“ –
Робев и други, ДОО експорт-импорт 
Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб 
што се наоѓа на ул.„Мито Хаџивасилев 
Јасмин“ бр. 16 (хотел Стар Балкан) во 
Кавадарци................................................. 102/8

1822. Лиценца за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат 
клуб........................................................... 105/5

1823. 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 по-
стојано приредување на посебни игри 
на среќа во автомат клуб што се наоѓа 
на ул. „Димитар Влахов“ бр. 46 во Ку-
маново....................................................... 105/5

2007. Изменување на лиценца под бр. 19-
2013/1 од 2.06.2006 година издадена на 
Акционерското друштво за приредува-
ње игри на среќа и забавни игри „Лота-
рија на Македонија“ - Скопје за посто-
јано приредување на посебна игра на 
среќа Обложување на спортски нат-
превари што се наоѓа на ул. „Гоце Дел-
чев“ бб, во Прилеп................................... 115/10
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2008. Изменување и дополнување на ли-
ценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 
година издадена на Акционерското 
друштво за приредување игри на среќа 
и забавни игри „Лотарија на Македо-
нија“ - Скопје за постојано приредува-
ње на посебна игра на среќа во автомат 
клуб........................................................... 115/11

2071. Изменување на Лиценца под бр. 23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на Друштвото за трговија и услуги 
“Фламинго“ – ДОО Скопје, за постоја-
но приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клубот што се наоѓа 
на ул. “Даме Груев“ бр. 4/7 во Скопје... 121/19

2187. Изменување и дополнување на ли-
ценцапод бр.23-2196/2 од 25.05.1998 
година, издадена на Друштвото за тр-
говија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО 
Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб 
што се приредува во трговски центар 
„Ловец“ бр.  32 во Тетово....................... 130/2

2196. Изменување на лиценца под број 23-
2196/2 од 25.05.1998 година издадена 
на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано 
приредување на посебни игри на среќа 
во автомат клуб што се наоѓа на ул. 
„ЈНА“ бр. 9 (хотел Централ) Гостивар.. 131/3

2255. Изменување на Лиценцапод бр. 19-
4786/1 од 22.12.2005 година издадена 
на Друштвото за угостителство, тури-
зам и услуги „МАКОТЕН“ ДООЕЛ 
Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во играчница 
(казино) што се наоѓа во хотелскиот 
комплексФламинго во Гевгелија, гра-
ниченпремин Богородица……….......... 135/13

Д Е Л О В Н И Ц И
Рег. бр. Бр./стр.

622. Деловник за изменување и дополнува-
ње на Деловникот за работа на Владата 
на Република Македонија....................... 51/19

741. Деловник за работа на Владата на Ре-
публика Македонија (Пречистен текст) 58/32

С Т Р А Т Е Г И И
Рег. бр. Бр./стр.

1060. Времена стратегија за Универзална 
услуга во Република Македонија........... 72/4

С Т А Т У Т И
Рег. бр. Бр./стр.

643. Статут на Акционерско друштво „Ма-
кедонска информативна агенција АД“ -
Скопје, во државна сопственост............ 53/5

1177. СтатутнаАкционерскодруштвоза
поштенски сообраќај ,,Македонска
пошта”–Скопјеводржавнасопственост 76/25

2099. СтатутнаАкционерскодруштвоза
поштенскисообраќај “Македонскапо-
шта“ -Скопјеводржавнасопственост..... 124/88

Исправка на Статутот на Електросто-
панство на Македонија, Акционерско 
друштво за дистрибуција и снабдување 
со електрична енергија, во државна 
сопственост Скопје („Службен весник 
на РМ“ бр. 112/2005)............................... 31/22

МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
Рег. бр. Бр./стр.

18. Макроекономска политика на Репуб-
лика Македонија за 2006 година............ 1/6

2275. Макроекономска политика на Репуб-
лика Македонија за 2007 година............ 136/18

Т А Р И Ф И
Рег. бр. Бр./стр.

644. Тарифа за висината на трошоците за 
присилна наплата..................................... 53/9

1287. Тарифник за висината на надоместо-
ците за запишување во катастарот на 
недвижностите по барање на странка.... 82/4

1288. Тарифникза висината на надоместо-
кот за користење на податоците од 
премерот и катастарот на недвижно-
стите.......................................................... 82/5

1289. Тарифник зависинатананадоместо-
кот зазаверканагеодетскитеелабора-
тизаизвршенигеодетскиработизапо-
себнинамени............................................ 82/6

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Рег. бр. Бр./стр.

314. Упатство за начинот и постапката за 
остварување на еднократниот паричен 
надоместок и неговата висина во слу-
чај на повреда и оштетување на орга-
низмот на воените лица на служба во 
Армијата на Република Македонија...... 24/26

1382. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за одржување и 
проверка на физичката способност за 
служба во Армијата на Република Ма-
кедонија на професионалните војници 
и воените старешини............................... 87/10

2045. Правилник за образецот и начинот на 
издавањето на легитимацијата на овла-
стените службени лица на Министерс-
твото за одбрана....................................... 117/9

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Рег. бр. Бр./стр.

276. Правилникза критериумите и начи-
нот на работа на авто-школите, настав-
ниот план и програмата, стручниот ка-
дар и опремата со која мораат да рас-
полагаат и евиденциите што ги водат... 21/36
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277. Правилникза програмата, организа-
цијата, начинот на полагање на возач-
киот испит, проверката на оспособено-
ста на кандидатите за возачи, посебни-
те критериуми во поглед на стручната 
подготовка што треба да ја исполнува-
ат претседателот и членовите на ис-
питната комисија, како и просториите 
и опремата во кои ќе се спроведува ис-
питот и водењето на евиденции во вр-
ска со возачките испити.......................... 21/49

1865. Листа за дополнување на Листата на 
експлозивните материи што можат да 
се пуштаат во промет.............................. 106/12

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Рег. бр. Бр./стр.

71. Решение за престанок на функцијата 
нотар......................................................... 3/2

152. Правилник за изгледот и условите 
според кои се носи посебна облека 
(ТОГА)...................................................... 11/25

153. Правилник за содржината и формата 
на образецот на службената легитима-
ција на јавните обвинители и на заме-
ниците јавни обвинители........................ 11/26

154. Правилник за висината на надоместо-
кот за дежурствата во јавното обвини-
телство...................................................... 11/27

316. Правилник за определување на бројот 
на извршителите за подрачјето на Ос-
новниот суд и утврдување на критери-
умите за бројот и распоредот на служ-
бените седишта на извршителите на 
подрачјето на Република Македонија... 25/1

317. Правилник за формата, содржината и 
употребата на налогот за извршување... 25/2

954. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/4

955. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/4

956. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/4

957. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/5

958. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/5

959. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/5

960. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/5

961. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/5

962. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/5

963. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/6

964. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/6

965. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/6

966. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/6

967. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/6

968. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/6

969. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/6

970. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/7

971. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/7

972. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/7

973. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/7

974. Решениеза определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 69/7

1032. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 71/69

1033. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 71/69

1034. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 71/69

1035. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 71/70

1036. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 71/70

1037. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 71/70

1038. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 71/70

1039. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот 71/70

1040. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 71/70

1041. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 71/70

1042. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 71/71

1043. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 71/71

1044. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 71/71

1045. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 71/71

1046. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 71/71

1110. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 73/29

1111. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 73/29

1112. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 73/29

1113. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 73/29

1136. Правилник за определување на пери-
одот на назначувањето и бројот на по-
мошниците на извршителите кои мо-
жат да работат истовремено под одго-
ворност на еден извршител..................... 75/6

1137. Правилник за формата и содржината 
на налозите, заклучоците, записници-
те, барањата, службените белешки и 
другите акти кои ги изготвува изврши-
телот при преземањето на извршните 
дејствија.................................................... 75/6

1222. Правилник за Програмата за обука на 
медијатори и образецот за завршена 
обука за медијатор................................... 78/5
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2188. Правилник за формата и начинот на 
издавање на писмена потврда за дона-
ции во јавните дејности........................... 130/2

2202. Правилник за формата и содржината 
на уверението за избран член на Суд-
скиот совет на Република Македонија 
од редот на судиите................................. 132/3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Рег. бр. Бр./стр.

130. Упатство за начинот на евидентирање, 
распоредување и поврат на јавните 
приходи..................................................... 8/8

155. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за сметковниот 
план и билансите на непрофитните ор-
ганизации.................................................. 11/27

351. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за класификација 
на приходите............................................ 30/23

352. Упатство за видот и содржината на 
месечните информации за промената 
на состојбата на секое задолжување на 
носителите на јавниот долг.................... 30/24

353. Тарифник за провизија за издавање на 
државни гаранции.................................... 30/26

374. Правилник за формата, содржината и 
начинот на пополнување на Пријавата 
за утврдување на персоналниот данок 
на доход на неоданочени или недовол-
но оданочени приходи............................. 32/3

474. Правилник за видот и начинот на ко-
ристење на електронскиот систем за 
јавни набавки........................................... 36/10

475. Правилник за одредување на најни-
скиот износ на осигурување на издава-
чот на сертификати.................................. 36/11
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МИНИСТЕРСТВО  ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО

И ВОДОСТОПАНСТВО

Рег. бр. Бр./стр.

217. Наредба за преземање мерки за зашти-
та на животните од заразни и паразит-
ски болести и рокови за спроведување 
на наредените мерки во 2006 година..... 16/62

235. Правилник за ветеринарно-санитар-
ните и техничко-технолошките услови 
за изградба, техничко уредување, опре-
мата, начинот на работа, хигиената, ве-
теринарно-санитарниот преглед и кон-
трола и начинот на водење на евиден-
ција и регистрација на објектите наме-
нети за фармско одгледување на пол-
жави.......................................................... 17/13

335. Список на готови лекови за употреба 
во ветеринарната медицина за кои е да-
дено одобрение за ставање во промет 
во период од 01.12.2005 до 31.01.2006.. 27/12

340. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на вршење на ве-
теринарно-санитарна контрола на до-
биточна храна........................................... 28/4

354. 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 земјите членки 
на Европската унија................................ 30/26

424. Листа на нови одобрени сорти на 
странски земјоделски растенија во Ре-
публика Македонија................................ 35/72

488. Правилник за методите за делумна 
дехидратација на ширата и енолошки-
те средства и постапки кои се приме-
нуваат во производството на вино......... 38/1

489. Правилник за методите на анализа за 
утврдување на хемискиот состав на ви-
ната и методот за употреба на рефра-
ктометар.................................................... 38/18

501. Листа на домашни и странски призна-
ени или одобрени сорти од овошни 
култури..................................................... 41/2

646. Список на готови лекови за употреба 
во ветеринарната медицина за кои е да-
дено одобрение за ставање во промет 
во период од 01.02.2006 до 31.03.2006.. 53/42

682. Наредба за ловостој на сите видови 
риби на ДојранскотоЕзеро..................... 54/14

683. Наредба за ловостој на сите видови 
риби на Преспанското Езеро.................. 54/14

701. Наредбаза изменување на Наредбата
за забрана на увоз во РепубликаМаке-
донија и транзитпрекутериторијата на 
РепубликаМакедонија на живидо-
машни и дивичапункари, семе за ве-
штачкоосеменување, јајниклетки и 
ембриони, свежо и замрзнатомесо, 
производи, суровини и отпадоци по 
потекло од домашни и дивичапункари 55/4

743. Правилник за начинот и постапката
на утврдување, пресметување и упла-
тување на надоместоците; начинот и 
постапката за водење и чување на еви-
денцијата за пресметаниот и уплатени-
отнадоместок; содржината, начинот на 
водење на евиденцијата на обврзници-
те и начинот на доставување на пода-
тоците за водење на евиденцијата......... 58/49

764. Правилник за органско сточарско
производство............................................ 60/45

765. Правилник за органскорастително
производство............................................ 60/58

766. Правилникза преработка во орган-
скотопроизводство................................. 60/68

1178. Наредбаза дополнување на Наредбата
за забрана на увоз во РепубликаМаке-
донија и транзитпрекутериторијата на 
РепубликаМакедонија на живидо-
машни и дивичапункари, семе за ве-
штачкоосеменување, јајниклетки и 
ембриони, свежо и замрзнатомесо, 
производи, суровини и отпадоци по 
потекло од домашни и дивичапункари 76/32
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1882. Список на готови лекови за употреба 
во ветеринарната медицина за кои е да-
дено одобрение за ставање во промет 
во период од 31.03.2006 до 1.07.2006 
година....................................................... 108/4

1892. Наредбаза забрана на употреба на 
протеини по потекло од животни во 
исхраната на животните.......................... 109/2

2009. Правилник за формата и содржината 
на образецот на легитимацијата и амб-
лемот на фитосанитарен инспектор.......115/11

2010. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за униформата и 
знакот што го носат инспекторите за 
заштита на растенијата на граничен 
премин...................................................... 115/12

МИНИСТЕРСТВО  ЗА ЗДРАВСТВО

Рег. бр. Бр./стр.

262. Правилник за начинот и постапката 
на утврдување, пресметување и упла-
тување на надоместоците, начинот и 
постапката за водење и чување на еви-
денцијата за пресметаниот и уплатени-
от надоместок; содржината, начинот на 
водење на евиденцијата на обврзници-
те и начинот на доставување на пода-
тоците за водење на евиденцијата......... 19/6

376. Правилник за критериумите за утвр-
дување на организационите единици 
во јавните здравствени установи кои 
не можат да се издаваат под закуп......... 32/9

377. Правилник за посебните барања што 
се однесуваат на брзо замрзнатите 
прехранбени производи.......................... 32/10

378. Правилник за посебните барања за 
безбедност на природната минерална 
вода........................................................... 32/10

379. Правилникза посебните барања кои 
се однесуваат на детската храна и дет-
ската храна наменета за доенчиња и ма-
ли деца произведена на житна основа..... 32/15

380. Правилник за посебните барања за 
безбедност на овошните сокови и одре-
дени слични производи........................... 32/19

381. Правилник за посебните барања за 
безбедност на какао производите и чо-
коладните производи............................... 32/22

382. Правилник за посебните барања за 
безбедност на шеќерите.......................... 32/24

383. Правилник за санитарно хигиенските 
услови за производство на храна........... 32/26

478. Правилник за дополнителна дејност 
на здравствените работници................... 36/17

605. Списокна лекови за кои е дадено одо-
брение за ставање во промет во перио-
дот од 01.01.2005 го 30.06.2005.............. 50/7

802. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за поблиските просторни ус-
лови, опремата и кадрите за основање 
и работење на здравствените установи 62/60

1269. Правилник за условите по однос на 
просторот, опремата и кадарот што 
треба да ги исполнуваат здравствените 
установи што земаат, обработуваат, 
испитуваат совпаѓање на ткива, чуваат, 
разменуваат и пресадуваат делови од 
човековото тело заради лекување и за 
посебната евиденција што тие треба да 
ја водат...................................................... 81/2

1270. Правилник заклиничкитепрегледии
другитесоодветнидополнителниис-
питувањазаутврдувањенасмрттакај
лицетоодкоеможатдасеземаатде-
ловиодтелотозапресадувањезаради
лекувањеизапоблискитеусловикои
мораатдагиисполнуваатчленовитена
комисијата заутврдувањенасмртта..... 81/4

1401. Правилник за специјализациите и 
субспецијализациите на здравствените 
работници и здравствените соработни-
ци со високо образование....................... 89/7

1790. Списокна лекови за кои е даденоодо-
брение за ставање во промет во перио-
дот од 01.07.2005 до 31.12.2005 година 103/14

1893. Списокна лековиза кои е укинато
одобрението за ставање во промет во 
периодот од 01.01.2006 до 30.06.2006 
година....................................................... 109/3

1894. Списокна лековиза кои е дадено
одобрение за ставање во промет во 
периодот од 01.01.2006 до 30.06.2006 
година....................................................... 109/4

2157. Список на медицински помагала за 
кои е дадено одобрение за ставање во 
промет во периодот од 01.12.2005 до 
31.08.2006 година.................................... 127/19

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕИ НАУКА

Рег. бр. Бр./стр.

518. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за утврдување на
условите и критериумите за доделува-
ње средства за поттикнување и помага-
ње на научно-истражувачката дејност.. 44/10

1047. Календар за организација и работа на 
основните училишта во учебната 
2006/2007 година..................................... 71/71

1114. Правилникза начинот на полагањето
и оценувањето на резултатите на уче-
ниците на испитите во училишнамату-
ра во гимназискотообразование............ 73/30

1115. Правилникза начинот на полагањето
и оценувањето на резултатите на уче-
ниците на испитите во завршниотис-
пит во четиригодишнотосредноструч-
нообразование......................................... 73/34

1127. Правилник за начинот на полагањето 
и оценувањето на резултатите на уче-
ниците на испитите во државна матура 
во гимназиското и во средното стручно 
образование.............................................. 74/22
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1128. Правилник за начинот на полагањето 
и оценувањето на резултатите на уче-
ниците на испитите во училишна ма-
тура во средното уметничко образо-
вание......................................................... 74/28

1349. Правилник за  начинот и постапката 
за вршење на инспекциски  надзор на 
просветната инспекција.......................... 86/3

1430. Календарза организација на учебната
2006/2007 година во јавните средни 
училишта.................................................. 92/4
Соопштение на Министерството за 
образование и наука................................ 27/13
Исправка од Министерството за обра-
зование(„Сл. весник на РМ“ бр. 
81/2002 за прогласување за ништовни 
претходно донесени одлуки на мини-
стерот за образование и наука)............... 7/22
Исправка од Министерството за обра-
зование и наука („Сл. весник на РМ“ 
бр. 81/2002 за прогласување за ни-
штовни претходно донесени одлуки на 
министерот за образование и наука)...... 49/18

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Рег. бр. Бр./стр.

Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец декември 
2005 година.............................................. 1/37
Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец 
декември 2005 година............................. 2/75

69. Решение за впишување на Здружение-
то на граѓани во Регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита ........................................... 3/2

70. Решение за впишување на Здружение-
то на граѓани во Регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита............................................. 3/2

131. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа-
Прилеп...................................................... 8/20

132. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Центар за 
социјална работа-Ресен........................... 8/20

133. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа-
Тетово....................................................... 8/20

134. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа -
Охрид........................................................ 8/20

135. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа на 
град Скопје............................................... 8/21

Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец јануари 
2006 година.............................................. 13/91

200. Правилник за составот на Комисијата 
и начинот на донесување на наод и 
мислење за определување на работи 
кои може да ги извршува инвалидното 
лице на соодветно работно место.......... 15/4

263. Правилник за формата, содржината и 
начинот на водење на регистри на 
установи за деца....................................... 19/9
Објаваза стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месецја-
нуари 2006 година................................... 22/12

297. Решение за впишување на Здружение-
то на граѓани во регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита............................................. 23/4
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец февруари 
2006 година.............................................. 26/7
Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец
февруари 2006 година............................. 30/30
Објаваза просечнатамесечнането
плата по работник за месецмарт 2006 
година....................................................... 41/31

520. Решение за впишување на Здружение-
то на граѓани во регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита............................................. 44/16

521. Решение за впишување на Здружение-
то на граѓани во регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита............................................ 44/16

587. Решение за впишување на здружение-
то на граѓани во регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита............................................ 47/16
Објава застапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец 
март 2006 година..................................... 47/16

607. Решениеза давањесогласност на Ста-
тутарнаодлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскицентар за социјалнаработа
Кочани...................................................... 50/65

715. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за определување на висината 
на правото на еднократна парична по-
мош........................................................... 56/67
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец април 2006 
година....................................................... 56/78

735. Решение за впишување на Здружение-
то на граѓани во регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита............................................ 57/7

742. Правилникза критериумитеи начи-
нот на остварување на правото на до-
мување за лица без родители и роди-
телскагрижа до 18-годишнавозраст, 
односно и по престанување на стара-
телството, а најмногу до 26-годишна
возраст, социјалнозагрозени- станбе-
нонеобезбедени....................................... 58/47
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Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец 
април 2006 година................................... 61/48

806. Правилник за критериумите за избор 
на згрижувачко семејство, видот и бро-
јот на корисниците кои можат да се 
сместат во едно згрижувачко семејс-
тво, видот и обемот на услугите од 
социјална заштита што му се обезбеду-
ваат на сместеното лице, висината на 
надоместокот на трошоците за сместу-
вање и на надоместокот за згрижување 63/63
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец мај 2006 
година....................................................... 68/8

1027. Правилник за начинот на уписот и во-
дењето на регистарот на агенциите за 
привремени вработувања........................ 71/68

1028. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за определување 
на висината на правото на еднократна 
парична помош........................................ 71/68

1029. Решениеза впишување на Здружение-
то на граѓани во Регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
натазаштита............................................. 71/68

1030. Решениеза впишување на Здружение-
то на граѓани во Регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
натазаштита............................................. 71/69

1031. Решение за впишување на Здружени-
ето на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита........................................ 71/69
Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец 
мај 2006 година........................................ 71/80

1223. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за определување 
на висината на правото на еднократна 
парична помош........................................ 78/7

1224. Решение задавањесогласностнаСта-
тутарнаодлуказаизменувањеидопол-
нувањенаСтатутотнаЈУЗаводзаре-
хабилитацијанадецаи младинци-
Скопје....................................................... 78/7
Објаваза просечнатамесечнането
плата по работник за месецјуни 2006 
година....................................................... 79/27

1306. Правилникза начинот на постапува-
њето на работодавачите, органите и 
службите во примената на Законот за 
поттикнување на вработувањето........... 83/5

1343. Решениеза впишување на здружение-
то на граѓани во регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
натазаштита............................................. 85/23
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец јули 2006 
година....................................................... 88/4
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец август 2006 
година....................................................... 93/18

Објава затрошоците на живот за ме-
сец јуни 2006 година, во однос на ме-
сец мај 2006 година................................. 93/19
Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец ју-
ли 2006 година......................................... 94/8
Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец 
август 2006 година................................... 96/3

1723. Правилник за начинот и условите за 
остварување право на паричен надоме-
сток за помош и нега од друго лице...... 102/9

1724. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за организацијата, составот и 
начинот на работа на Комисијата за 
преоцена-ревизија на наод, оцена и 
мислење за утврдување на инвалид-
ност, односно неспособност за работа.. 102/52

1809. Решение за впишување на Здружение-
то на граѓани во Регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита............................................. 104/5

1810. Решение за впишување на Здружение-
то на граѓани во Регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита............................................. 104/6
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец септември 
2006 година.............................................. 104/6
Објава за трошоците на живот и пла-
тите за месец септември 2006 година.... 109/35

1902. Правилник за нормативи и стандарди 
за основање и започнување со работа 
на установи за социјална заштита Дне-
вен центар за лица со интелектуална 
или телесна попреченост........................ 110/3
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец октомври 
2006 година.............................................. 113/31
Објава за трошоците на живот и пла-
тите за месец октомври 2006 година..... 118/3
Објаваза просечнатамесечнането
плата по работник за месецноември
2006 година.............................................. 128/91

2189. Правилник за формата и содржината 
на образецот на пријавата за утврдува-
ње на часот на почетокот и часот на за-
вршувањето на работното време, вре-
мето за пауза и распоредот на рабо-
тното време............................................... 130/2
Објава за трошоците на животи пла-
тите за месец ноември 2006 година....... 130/7

2206. Правилник за видот и обемот  на ус-
лугите од социјална заштита кои се 
плаќаат од страна на корисникот и 
роднините кои се должни да го издр-
жуваат и висината на учеството во тро-
шоците на корисниците и роднините.... 133/1

2287. Решение за впишување на здружение-
то на граѓани во Регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита............................................. 137/23
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Рег. бр. Бр./стр.

375. Правилник за начинот и програмата 
за полагање испит за добивање на кон-
зерваторска лиценца и за образецот на 
лиценцата................................................. 32/4

519. Правилник за конзерваторските проекти 44/10
1061. Правилник за стандардите за одреду-

вање на видовите на музеите, за нивна-
та работа, за сместување и чување на 
музејските предмети и музејската до-
кументација.............................................. 72/8

1062. Правилник за Регистарот на музејски-
те копии, за образецот на сертификатот 
на музејската копија, за начинот на 
обележување на комерцијалната копија 
и репродукцијата на музејските пред-
мети........................................................... 72/11

1063. Правилник за формата, содржината и 
начинот на водење на влезната книга, 
книгата на инвентар, излезна книга, 
картотеката и другите видови на музеј-
ска евиденција и музејска документа-
ција............................................................ 72/12

1385. Решение за основање на Комисија за 
полагање испит за лектор....................... 88/1

1947. Решение за издавање дозвола за коле-
ктивно остварување сродни права на  
уметници-изведувачи на музички дела 111/15

1948. Решение за издавање дозвола за коле-
ктивно остварување сродни права на 
фонограмски продуценти....................... 111/16

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ 
И ВРСКИ

Рег. бр. Бр./стр.

93. Правилникза стручнооспособување, 
проверки, испити, дозволи и овласту-
вања/рејтинзи за пилоти на авиони........ 6/1

201. Правилник за начинот на издавање, 
продолжување и одземање на лиценца 
за управител на градба од прва, втора и 
трета категорија, формата и содржина-
та на образецот на лиценцата, формата, 
содржината и начинот на водењето на 
регистарот за издадени лиценци и ви-
сината на надоместокот за добивање на 
лиценца за управител на градба............. 15/7

202. Правилник за начинот на издавање, 
продолжување и одземање на лиценца 
за управител за одржување на градби 
од прва, втора и трета категорија, фор-
мата и содржината на образецот на ли-
ценцата, формата, содржината и начи-
нот на водењето на регистарот и виси-
ната на надоместокот за добивање на 
лиценцата за управител за одржување.. 15/10

203. Правилник за начинот за издавање, 
продолжување и одземање на овласту-
вање за изработка на проектна доку-
ментација, ревизија на проекти и над-
зор над изградбата, формата и содржи-
ната на образецот за овластувањето А 
и овластување Б и висината на надоме-
стокот за добивање на овластувањето... 15/13

204. Правилник за начинот за издавање, 
продолжување и одземање на лиценца 
А за изведувач на градби од прва и 
втора категорија и лиценца Б за изве-
дувач на градби од трета, четврта и 
петта категорија на градби, минимал-
ниот број на стручни лица и работници 
и нивната стручна подготовка за рако-
водење и извршување на работи и тех-
ничка и друга опременост за работи 
кои ги врши изведувачот, формата и 
содржината на образецот на лиценца-
та, формата, содржината и начинот на 
водење на регистарот и висината на на-
доместокот за добивање на лиценцата.. 15/16

339. 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........................ 28/4

504. Правилник за димензиите, вкупните 
маси и осното оптоварување на возила-
та во сообраќај на патиштата................. 42/1

1225. Правилник за поблиската содржина, 
размер и начин на графичка обработка 
на урбанистичките планови.................... 78/8

1226. Правилник за стандарди и нормативи 
за урбанистичко планирање................... 78/14

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ

Рег. бр. Бр./стр.

78. Правилник за постапката за издавање 
дозвола за усогласување со оперативен 
план........................................................... 4/1

79. Правилникза постапката за добивање 
А - интегрирана еколошка дозвола........ 4/96

80. Правилникза постапката за добивање 
Б - интегрирана еколошка дозвола........ 4/165

98. Правилник за начинот и условите на 
функционирање на интегрираната мре-
жа за отстранување на отпадот.............. 7/3

99. Правилник за формата и содржината 
на дневникот за евиденција за постапу-
вање со отпад, формата и содржината 
на формуларите за идентификација и 
транспорт на отпадот и формата и со-
држината на обрасците за годишни из-
вештаи за постапување со отпад............ 7/4
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136. Правилник за формата и содржината 
на барањето, формата и содржината на 
дозволата за собирање и за транспор-
тирање на комунален и другите видови 
на неопасен отпад, како и минимални-
те технички услови за вршење на деј-
носта собирање и транспортирање на 
комунален и други видови на неопасен 
отпад......................................................... 8/21

368. Правилник за техничките нормативи 
за хидрантската мрежа за гаснење на 
пожари...................................................... 31/26

388. Правилник за дополнителните крите-
риуми, начинот, постапката и надоме-
стокот на трошоците на вклучување и 
исклучување од Листата на експерти за 
оцена на влијанието на проектот врз 
животната средина.................................. 33/26

389. Правилник за формата, содржината, 
постапката и начинот за изработка на 
извештајот за соодветноста на студија-
та за оцена на проектот врз животната 
средина, како и постапката за овласту-
вање на лицата од Листата на експерти 
за оцена на влијанието врз животната 
средина, кои ќе го изготват извештајот 33/27

390. Правилник за содржина на објавата
на известувањето за намерата за спро-
ведување на проект, на решението за 
потребата од оцена на влијанието на 
проектот врз животнатасредина, на  
студијата за оцена на влијанието на 
проектот врз животнатасредина, на из-
вештајот за соодветноста на студијата
за оцена на влијанието на проектот врз 
животнатасредина и на решението со 
кое се давасогласност или се одбива
спроведувањето на проектот, како и 
начин на консултирање на јавноста....... 33/48

391. Правилник за информациите што тре-
ба да ги содржи известувањето за на-
мерата за изведување на проектот и по-
стапката за утврдување на потребата 
од оцена на влијанието на проектот врз 
животната средина.................................. 33/49

392. Правилник за содржината на барања-
та што треба да ги исполнува студијата 
за оцена на влијанието на проектот врз 
животната средина.................................. 33/50

393. Правилник за висината на трошоците 
за спроведување на постапката за оце-
на на влијанието на проектот врз жи-
вотната средина кој ги надоместува ин-
веститорот................................................ 33/51

423. Правилник за содржината на Извеш-
тајот за состојбата на животната сре-
дина........................................................... 35/64

1025. Правилник за поблиските услови кои 
треба да ги исполнат членовите на На-
учно-техничката комисија за најдобри 
достапни техники.................................... 71/57

1026. Правилник за содржината на Годиш-
ниот извештај за извршениот инспек-
циски надзор како и начинот и рокот за 
негово доставување................................ 71/57

1290. Правилник за критериумите, методи-
те и постапките за оценување на квали-
тетот на амбиентниот воздух.................. 82/6

1351. Наредба за забрана за собирање зара-
ди користење и трговија на растител-
ните видови на Gentiana lutea и 
Gentiana punctata...................................... 86/10

1383. Наредба за забрана на увоз на употре-
бувани фрижидери, замрзнувачи или 
други уреди за ладење или замрзнува-
ње и увоз на супстанциите што ја оси-
ромашуваат озонската обвивка.............. 87/10

1402. Правилник за начинот на постапува-
ње со отпад од азбест и со отпад од 
производи кои содржат азбест............... 89/15

1946. Правилник за изменување на Правил-
никот за постапката, начинот на изго-
твување, содржината на извештаите за 
состојбите и промените во просторот и 
рокови за нивно доставување................. 111/6

KOМИСИЈА ЗА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ

Рег. бр. Бр./стр.

19. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 1/20

72. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 3/2

90. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 5/5

100. Решение за одобрение за основање и 
работа на брокерска куќа........................ 7/22

137. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 8/29

248. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 18/16

249. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 18/17

250. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................... 18/17

298. Решениеза давањеодобрение за изда-
вање на долгорочнихартии од вред-
ност по пат на приватнапонуда............. 23/4

322. Решениеза давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 26/3
Исправка................................................. 32/30

425. Одлука за потребната документација 
за издавање дозвола за работа на бро-
кер…......................................................... 35/72

426. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/73

427. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/73

428. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/73

429. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/73

430. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/74
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431. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/74

432. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/74

433. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/74

434. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/74

435. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/75

436. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/75

437. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/75

438. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/75

439. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/75

440. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 35/76

550. Решениеза давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 46/40

551. Решениеза давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 46/40

552. Решениеза давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 46/40

553. Решениеза давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 46/40

554. Решениеза давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 46/40

555. Решениеза давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 46/41

556. Решениеза давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 46/41

557. Решениеза давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 46/41

558. Решениеза давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 46/41

559. Решениеза давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 46/42

560. Решениеза давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 46/42

561. Решениеза давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 46/42

562. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 46/42

563. Решениеза давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 46/42

590. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 48/2

633. Правилник за определување на изно-
сот, видот, одржувањето и начинот на 
пресметка и контрола на ликвидните 
средства на брокерска куќа и овластена 
банка со дозвола за работење добиена 
од Комисијата за хартии од вредност.... 52/7

684. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 54/14

685. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 54/15

686. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер…………………………..... 54/15

687. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер…………………………..... 54/15

688. Решение за давање дозвола за работе-
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1254. Одлука на Уставниот суд на Републи-
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1320. Решение на Уставниот суд на Репуб-
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ВРХОВЕН СУД НА
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именување на претседатели, членови и 
нивнизаменици на општинскитеиз-
борникомисии......................................... 72/16
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шение за сертификат за заштита на ме-
дицински производи................................ 93/16

108. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за индустриски 
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на Одлуката за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност управу-
вање со системот за пренос на приро-
ден гас....................................................... 135/14

2259. Одлука за одобрување на Ценовник-
тарифа на топлинска енергија за грее-
ње на Топлификација АД Скопје за 
2007 година.............................................. 135/14

2295. Одлука за Ценовник – тарифа на топ-
линска енергија за греење за 2007 го-
дина на Топлификација Битола ДОО 
Скопје....................................................... 137/31
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ
И СПОРТ

Рег. бр. Бр./стр.

23. Листа на категоризирани спортисти во 
Република Македонија за периодот ју-
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учествувале во работата за остварува-
ње на спортските резултати на горена-
ведените категоризирани спортисти во 
Република Македонија............................ 8/33

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ 
СЛУЖБЕНИЦИ НА РМ

Рег. бр. Бр./стр.

7. Деловник за работа на Комисијата на 
Агенцијата за државни службеници за 
решавање во втор степен по жалби и 
приговори на државните службеници... 2/74

25. Правилник за формата и содржината 
на обрасците за евидентирање на пода-
тоците за државните службеници.......... 8/33

44. Правилник за начинот и постапката за 
оценување на државните службеници, 
содржината на извештаите и образецот 
за оценување............................................ 19/55

74. Правилник за начинот на водење на 
дисциплинската постапка за утврдува-
ње на дисциплински престап.................. 69/28

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Рег. бр. Бр./стр.

8. Одлука за максималниот процент на 
позајмени средства од страна на Друш-
твото за управување со пензиски фон-
дови од име и за сметка на пензискиот 
фонд.......................................................... 5/6

9. Одлука за максималниот процент од 
капиталот на Друштвото за управува-
ње со пензиски фондови кој може да се 
користи за склучување на договори за 
заеми и кредити и издавање на обврз-
ници.......................................................... 5/6

10. Правилник за критериумот за ранги-
рање на суб-чуварите на имот................ 5/6

11. Правилник за надоместоци................... 5/7
12. Правилник за индивидуалните сметки 

на членовите на пензиски фонд............. 5/8
13. Правилник за измена и дополнување 

на Правилникот за инвестирање на 
средствата на пензиските фондови........ 5/12

14. Правилник за проценка на средствата 
на пензиските фондови........................... 5/12

15. Правилник за начинот и постапката за 
распределба на осигуреници во пензи-
ски фондови и за начинот и постапката 
за членство во пензиски фонд................ 5/15

16. Правилник за начин и постапка за из-
бор на домашни брокерски куќи од 
страна на друштвата за управување со 
пезиски фондови...................................... 5/17

17. Правилник за начинот на известување 
на Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигуру-
вање од страна на друштвата за упра-
вување со пензиски фондови.................. 5/18

18. Правилник за сметковниот план, фор-
мата и содржината на основните фи-
нансиски извештаи и дополнителните 
извештаи за пензиските фондови........... 5/19

19. Правилник за содржината на оддел-
ните сметки во сметковниот план за 
пензиски фондови.................................... 5/50

26. Одлука за утврдување на процентот на 
ликвидни средства кај друштво за 
управување со пензиски фондови.......... 12/47

27. Одлука  за ограничување на вложува-
њата во одделни видови инструменти 
различни од ограничувањата утврдени 
во член 107 од Законот за задолжител-
но капитално финансирано пензиско 
осигурување............................................. 12/47

63. Одлука за дополнување на Одлуката 
за ограничувања на вложувањата во 
одделни видови инструменти различни 
од ограничувањата утврдени во член 
107 од Законот за задолжително капи-
тално финансирано пензиско осигуру-
вање........................................................... 37/127

64. Одлука за висината на месечниот на-
домест што Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско 
осигурување го наплатува од друштва-
та за управување со пензиски фондови 
за 2006 година.......................................... 37/127

65. Правилник за постапката за повлеку-
вање или укинување на одобрение за 
управување со пензиски фонд................ 37/127

66. Правилникза постапката зауправува-
ње со пензискифонд по повлекување
или укинување на одобрението за 
управување со пензиски фонд на 
друштвото за управување со пензиски
фондови.................................................... 37/128

93. Одлука за ограничувања на вложува-
њата во одделни видови инструменти 
различни од ограничувањата утврдени 
во член 107 од Законот за задолжител-
но капитално финансирано пензиско 
осигурување............................................. 77/12

94. Одлука за утврдување на висината на 
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1. Правилник за утврдување на методот 
за пресметување на годишниот надо-
месток за користење на доделени брое-
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мерација на јавните комуникациски 
мрежи и услуги на Република Македо-
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луги........................................................... 1/22
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77. Правилник за изменување на Правил-
никот за содржината и формата на ба-
рањето за доделување на броеви и 
серии на броеви и податоците што се  
приложуваат  кон барањето.................... 72/18

78. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата и содржината на но-
тификацијата, потребната документа-
ција и потврдата за регистрација........... 72/19

79. Правилник за начинот на водење на 
посебно сметководство за активности-
те поврзани со интерконекција и/или 
пристап..................................................... 72/22

113. Правилникза техничките барања за 
квалитетот на универзалната услуга, 
техничките параметри и нивно мерење, 
како и минималните услови за квали-
тет на универзалната услуга................... 106/13

114. Правилник за формата и содржината 
на единствениот телефонски именик.... 106/15

116. Одлука за распишување на јавен тен-
дер за доделување на одобрение за ко-
ристење на радиофреквенции за трет 
оператор на јавни мобилни комуника-
циски мрежи и услуги како и за доде-
лување на одобренија за користење на 
радиофреквенции за постојните опера-
тори на јавни мобилни комуникациски 
мрежи и услуги........................................ 112/2

138. Правилник за преносливост на броеви 135/14
139. Правилник за методологија за форми-

рање на цени за универзална услуга...... 135/20

140. Правилник за методот за пресметува-
ње на реални трошоци и нематеријал-
ни поволности за обезбедување на уни-
верзална услуга........................................ 135/21

141. Правилник за утврдување на висината
на средствата за надоместување на ре-
алните трошоци за вршење на универ-
зална услуга............................................. 135/22

142. Правилник за пропишување на тен-
дерска постапка со претквалификација 
за избор на давател на универзална ус-
луга........................................................... 135/22

143. Правилник за условите за работа на 
дигитална телевизиска опрема што се 
користи од потрошувачите..................... 135/24

152. Правилник за Методологијата за 
пресметување на годишниотнадоме-
сток за надзор на пазарот за електрон-
скикомуникации.....................................139/368

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Рег. бр. Бр./стр.

55. Одлука за востановување на Денот на 
Агенцијата за разузнавање..................... 33/53

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Рег. бр. Бр./стр.

600. Одлука за доделување на наградата
“ГоцеДелчев“ за 2006 година за особе-
нозначајниостварувања од интерес за 
Републиката во областа на науката........ 50/6

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
НАГРАДАТА „МАЈКА ТЕРЕЗА“

Рег. бр. Бр./стр.

1433. Одлука за доделување на наградата 
“Мајка Тереза” во 2006 година за осо-
бено значајни остварувања од интерес 
на државата во областа на хуманоста и 
човечката солидарност и за поттикну-
вање, унапредување на меѓусебното 
разбирање и развој на соработката ка-
ко меѓу народите, така и меѓу припад-
ниците на различните заедници, култу-
ри и вери................................................... 92/8

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“

Рег. бр. Бр./стр.

1811. Одлука за доделување на наградата 
“11 Октомври” во 2006 година за дол-
гогодишни значајни остварувања во 
областа на науката, образованието, 
културата и уметноста од интерес за 
Република Македонија............................ 104/6
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“

Рег. бр. Бр./стр.

2165. Одлука за доделување на наградата 
“Климент Охридски “во 2006 година за 
особено значајни остварувања во обла-
ста на културата, уметноста, образова-
нието и воспитанието од интерес за Ре-
публика Македонија................................ 127/44

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
НАГРАДАТА „МИТО 

ХАЏИВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“

Рег. бр. Бр./стр.

171. Одлука за доделување на наградата 
“Мито Хаџи Василев - Јасмин“ во 2005 
година за остварување во областа на 
публицистиката и новинарството.......... 12/47

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Рег. бр. Бр./стр.

1. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Република Македонија и Босна и 
Херцеговина за правна помош во гра-
ѓанските и кривичните предмети........... 10/1

2. Закон за ратификација на Привреме-
ниот договор за слободна трговија ме-
ѓу Република Македонија и УНМИК.... 10/78

3. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Молдова за 
заемна помош во царинските работи..... 10/201

4. Закон за ратификација на Спогодбата 
за повремен меѓународен превоз на 
патници со автобус („ИНТЕРБУС-спо-
годба“)....................................................... 10/232

5. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Бугарија за 
размена и заемна заштита на класифи-
цирани информации................................ 10/295

6. Закон за ратификација на Конвенција-
та за нуклеарна безбедност..................... 10/325

7. ЗаконзаратификацијанаДоговорот
меѓуРепубликаМакедонијаиШвајцар-
скатаКонфедерацијазаполицискасо-
работкавоборбатапротивкриминалот.. 20/1

8. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓуВладата на РепубликаМакедони-
ја и Советот на министри на Република
Албанија за заемназаштита на класи-
фицираниинформации........................... 20/31

9. Закон за ратификација на Договорот
меѓуМакедонскатаВлада и Владата на 
КралствотоХоландија за социјално
осигурување............................................. 20/55

10. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Република Македонија и Чешката 
Република за социјално осигурување.... 20/167

11. Закон за ратификација на Конвенција-
та за привремен увоз (Истанбулска 
конвенција)............................................... 29/1

12. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Република Македонија и Босна и 
Херцеговина за уредување на меѓусеб-
ните имотно-правни односи................... 29/181

13. Закон за ратификација на Договорот 
за соработка во областа на туризмот 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Советот на министри на Република 
Албанија................................................... 35/1

14. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Советот на министри на Република 
Албанија за отворање нов меѓународен 
патен граничен премин меѓу двете 
земји, Требиште - Џепиште.................... 35/8

15. Закон за ратификација на Договорот 
за слободна трговија меѓу Република 
Македонија и Србија и Црна Гора......... 48/1

16. Закон за ратификација на Договорот
меѓуРепубликаМакедонија и Романи-
ја за социјалноосигурување................... 59/1

17. Законза ратификација на Договорот
меѓуВладата на РепубликаМакедони-
ја и Владата на РепубликаФранција за 
соработка од областа на внатрешната
безбедност................................................ 59/55

18. Закон за ратификација на Договорот
меѓуРепубликаМакедонија и Босна и 
Херцеговина за екстрадиција................. 59/71

19. Законза ратификација на Договорот
меѓуРепубликаМакедонија и Босна и 
Херцеговина за меѓусебноизвршување
на судскитеодлуки во кривичните
предмети................................................... 59/128

20. Законза ратификација на Конвенција-
та за заштита на нематеријалнотокул-
турнонаследство..................................... 59/172

21. Законза ратификација на Договорот
за пристапување на РепубликаМаке-
донија кон Централноевропскиотдого-
вор за слободнатрговија (ЦЕФТА)....... 59/201

22. Законза ратификација на Договорот
за основање на енергетскатазаедница.. 59/357

23. Закон за ратификација на Протоколот
за измена на Спогодбата за стабилиза-
ција и асоцијацијамеѓуРепубликаМа-
кедонија и Европскитезаедници и нив-
нитеземјичленки за тарифнитеквоти
за увоз на шеќер и производи од шеќер
со потекло од РепубликаМакедонија
во Заедницата........................................... 68/1

24. Законза ратификација на Договорот
меѓуМакедонскатавлада и Шпанската
влада за преземање на лица со незакон-
скипрестој на нивнитетеритории......... 68/10

25. Закон за ратификација на Рамковната
конвенција за контрола на тутунот на 
Светскатаздравственаорганизација..... 68/42
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26. Закон за ратификација на измените и 
дополнувањата на Договорот за сло-
боднатрговијамеѓуРепубликаМаке-
донија и Босна и Херцеговинаусвоени
од Мешовитиоткомитет за спроведу-
вање на овојдоговор............................... 69/1

27. Законза ратификација на Меѓународ-
натаконвенција за сузбивање на акти
на нуклеарентероризам.......................... 70/1

28. Закон за ратификација на Договорот
меѓуВладата на РепубликаМакедони-
ја и Владата на РепубликаХрватска за 
соработка во областа на туризмот......... 127/1

29. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓуЕвропскатазаедница и Република
Македонија за некоиаспекти на воз-
душниотсообраќај................................... 127/8

30. Закон за ратификација на Спогодбата
за соработка во областа на културата
меѓуВладата на РепубликаМакедони-
ја и Советот на министрите на Репуб-
ликаАлбанија.......................................... 130/1

31. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓуВладата наРепубликаМакедони-
ја и Владата на РепубликаМолдова за 
одбегнување на двојнотооданочување
и за заштита од фискалнаевазија по 
однос на данокот на доход и данокот
на капитал................................................. 130/9

32. Законза ратификација на Протоколот
за оружја созаслепувачкиласер (Про-
токол IV од Конвенцијатаза одредени
конвенционалниоружја ССW)............... 131/1

33. Закон за ратификација на Протоколот
за експлозивни остатоци од војна
(ПротоколV од Конвенцијата за одре-
дениконвенционалниоружја)................ 131/4

34. Законза ратификација на Договорот
меѓуВладата на РепубликаМакедони-
ја и Владата на РепубликаПолска за 
враќање и преземање на лица кои пре-
стојуваат без одобрение.......................... 131/17

35. Законза ратификација на Спогодбата
за измена на Спогодбата за стопанска
соработкамеѓуРепубликаМакедонија
и РепубликаСловенија........................... 131/37

36. Законза ратификација на Договорот
меѓуВладата на РепубликаМакедони-
ја и Сојузнатавлада на РепубликаАв-
стрија за преземање на лица со неза-
конскипрестој..........................................131/42

37. Законза ратификација на Договорот
меѓуВладата на РепубликаМакедони-
ја и Владата на РепубликаБугарија за 
прекуграничнаполицискасоработка.....131/61

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИПОЗИ-
ЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКА-
ТАУНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУ-
ЖУВА/ПРИФАЌАРЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА 
ЕВРОПСКАТАУНИЈАТА

Рег. бр. Бр./стр.

1. Заедничка позиција на Советот на 
ЕУ 2005/792/CFSP од 14 ноември 2005 
година во врска со рестриктивните 
мерки против Узбекистан....................... 1/1

2. Заедничка позиција на Советот 
2005/847/CFSP од 29 ноември 2005  за 
иновирање на Заедничката позиција 
2001/931/CFSP за примена на специфич-
ни мерки во борбата со тероризмот и за 
прекин на важењето на Заедничката по-
зиција 2005/725/CFSP................................ 3/1

3. Одлука на Советот 2005/927/CFSP од 
21 декември 2005 година за имплемен-
тација на Заедничката позиција на Со-
ветот на ЕУ 2004/694/CFSP за поната-
мошни мерки на поддршка за ефектив-
на имплементација на мандатот на Ме-
ѓународниот кривичен суд за поранеш-
на Југославија (ICTY).............................. 9/1

4. Преглед на декларации, зеднички по-
зиции и изјави на ЕУ (Брисел) кон кои 
Република Македонија се придружила 
во периодот 1 јули - 31 декември 2005 
година (Прилог 1).................................... 12/2

5. Преглед на изјави на Претседателство-
то на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена), кон 
кои Република Македонија се придру-
жила во периодот 1 јули - 31 декември 
2005 година (Прилог 4)........................... 12/6

6. Заедничка позиција на Советот 
2006/51/CFSP од 30 јануари 2006 годи-
на за обнова на рестриктивни мерки 
кон Зимбабве............................................ 27/1

7. Заедничка позиција на Советот 
2006/231/CFSP од 20 март 2006 година 
за иновирање на Заедничката Позиција 
2001/931/CFSP за примена на специ-
фични мерки за борба против терориз-
мот и укинување на заедничката пози-
ција 2005/936/CFSP.................................. 54/1

8. Заедничка позиција на Советот 
2006/204/CFSP од 10 март 2006 за об-
новување на мерки за поддршка на 
ефективна имплементација на манда-
тот на Меѓународниот Кривичен Три-
бунал за поранешна Југославија (ICTY) 55/1

9. Oдлука на Советот 2006/205/CFSP од 
10 март 2006 за имплементирање на За-
едничката Позиција 2004/694/CFSP за 
понатамошни мерки за поддршка на 
ефективна имплементација на манда-
тот на Меѓународниот Кривичен Три-
бунал за поранешна Југославија (ICTY) 55/2

10. Регулатива на Комисијата (ЕК) број 
416/2006 од 10 март 2006 за иновира-
ње, по деветти пат, на Регулативата на 
Комисијата (ЕК) број 1763/2004 за во-
ведување одредени рестриктивни мер-
ки за поддршка на ефективната импле-
ментација на мандатот на Меѓународ-
ниот Кривичен Трибунал за поранешна 
Југославија (ICTY)................................... 55/3

11. Заедничка позиција на Советот 
2006/276/CFSP од 10 април 2006 годи-
на, за рестриктивни мерки кон одреде-
ни официјални личности од Белорусија 
и за укинување на Заедничката позици-
ја 2004/661/CFSP...................................... 68/1
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12. Заедничка позиција на Советот 
2006/362/CFSP од 18 мај 2006 година 
за иновирање на Заедничката позиција 
2006/276/CFSP во врска со одредени 
рестриктивни мерки кон одредени 
официјални личности од Белорусија..... 73/1

13. Заедничка позиција на Советот 
2006/318/CFSP од 27 април 2006 годи-
на за обновување на рестриктивни мер-
ки кон Бурма/Мијанмар.......................... 76/1

14. Заедничка позиција на Советот 
2006/380/CFSP од 29 мај 2006 година 
за иновирање на Заедничката позиција 
2001/931/CFSP за примена на специ-
фични мерки за борба против терориз-
мот и укинување на Заедничката пози-
ција 2006/231/CFSP.................................. 85/1

15. Преглед на декларации, заеднички по-
зиции, обраќања, реакции и изјави на 
ЕУ (Брисел) кон кои Република Маке-
донија се придружила во периодот 1 ја-
нуари - 30 јуни 2006 година................... 87/1

16. Преглед на изјави на Претседателство-
то на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, 
Стразбург), кон кои Република Маке-
донија се придружила во периодот 1 ја-
нуари - 30 јуни 2006 година................... 87/5

17. Заедничка позиција на Советот
2006/787/CFSP од 13 ноември 2006 за 
обновување на некои рестриктивни
мерки кон Узбекистан............................. 132/1

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ
НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, 
ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВАРЕ-
ЖИМ НА САНКЦИИПРОТИВ
ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ 

ПОЕДИНЦИ

Рег. бр. Бр./стр.

1. Резолуција 1718 (2006) на Советот за 
безбедност на Обединетите нации од 
14 октомври 2006 година за воведува-
ње санкции спрема ДНР Кореа............... 121/1

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Рег. бр. Бр./стр.

36. Колективен договорза изменување и 
дополнување на Колективниот договор 
на Министерството за внатрешни работи 16/122

60. Колективен договор за изменување и 
дополнување на Колективниот договор 
за култура во Република Македонија.... 35/84

61. Колективен договор за измени и до-
полнувања на Колективниот договор 
за основното образование во Републи-
ка Македонија.......................................... 36/20

69. Колективен договор за  измени и до-
полнување на Колективниот договор 
за основното образование во Републи-
ка Македонија.......................................... 51/24

72. Колективен договор за здравствената 
дејност на Република Македонија......... 60/87

92. Општ колективен договор за стопан-
ството на Република Македонија........... 76/41

98. Колективен договор за социјална 
заштита на Република Македонија........ 83/9

115. Колективен договор за комуналните 
дејности на Република Македонија....... 107/8

СПОГОДБИ

Рег. бр. Бр./стр.

75. Спогодба за утврдување на најниската 
плата за најнизок степен на сложеност 
и  за начинот на пресметување и исп-
лата на платите во здравствената деј-
ност........................................................... 69/31

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО СИГУРУВАЊЕ

Рег. бр. Бр./стр.

45. Одлука за начинот на пријавување во 
осигурување и плаќање на придонесот за 
пензиско и инвалидско осигурување на 
осигурениците вработени во странство.... 21/62

46. Правилник за измени и дополнувања 
на Правилникот за содржината, форма-
та и начинот на доставување на пода-
тоци за пресметана плата и придонес 
за пензиско и инвалидско осигурување 21/62

47. Валоризациони коефициентиза прес-
метување на платите од поранешните го-
дини за утврдување на пензиска основа 
на ниво на платите од 2005 година, за 
пензии остварени во 2006 година.............. 27/13

48. Висина на пензиските основици на 
осигурениците односно лицата кои не 
оствариле плата односно надоместок 
на плата по 1 јануари 1970 година за 
пензии остварени во 2006 година.......... 27/13

49. Одлука за основиците на осигурување 
за пресметување и плаќање на придо-
несот за пензиското и инвалидското 
осигурување на индивидуалните земјо-
делци за 2006 година............................... 30/26

50. Правилник за составот и начинот на ра-
бота на Комисијата за задолжителен кон-
тролен преглед на корисник на времена 
инвалидска односно семејна пензија.......... 30/27

72. Одлука за утврдување на работните ме-
ста на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење во „СИЛМАК“ 
ДООЕЛ експорт-импорт Јегуновце........... 62/64

73. Одлука заутврдувањенаработнитеме-
ставоАД „Алкалоид“ Скопјенакоиста-
жотнаосигурувањесесметасозголеме-
нотраење, вопостапканаревизија........... 62/69

88. Одлуказа начинот на плаќање на зао-
станатитенеплатениобврски по осно-
ва на придонесите за пензиско и инва-
лидскоосигурување................................ 75/136
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

8. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за индикациите за остварува-
ње на право на ортопедски и други по-
магала........................................................ 3/8

37. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за формата и со-
држината на здравствената легитима-
ција и за начинот за нејзиното издава-
ње, водење и користење.......................... 18/21

38. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за составот, над-
лежноста и начинот на работата на ле-
карските комисии на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија....... 18/21

51. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за содржината и 
начинот на остварувањето на правата и 
обврските од задолжителното здрав-
ствено осигурување................................. 30/28

52. Правилник за начинот, постапките и 
поблиските критериуми за утврдување 
на привремена спреченост за работа 
поради болест и повреда или потреба 
за нега на болен член од потесното се-
мејство и за времетраењето на привре-
мената спреченост за работа во завис-
ност од видот на болеста и повредата... 30/29
Критериуми за дијагностичките по-
стапки и оцена на привремената спре-
ченост за работа поради болести и по-
вреди или потребата за нега на болен 
член од потесното семејство.................. 31/31

59. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за критериумите 
за склучување договори и за начинот 
на плаќање на здравствените услуги на 
здравствените установи кои вршат спе-
цијалистичко-консултативна и болнич-
ка здравствена заштита........................... 35/83

71. Одлука за утврдување на референтни-
те цени за изработка на заботехнички и 
забнопротетички средства што паѓаат 
на товар на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија......................... 56/78

70. Одлука за утврдување на референтни 
цени за системи за илеостоми, колосто-
ми и уростоми, плочки, паста и пудра, 
што паѓаат на товар на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија........ 61/47

71. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на референт-
ни цени на ортопедски и други помагала 
за кои осигурениците можат да остварат 
право на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија....................... 61/48

144. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на 
плаќањето на здравствените услуги во 
примарна здравствена заштита.............. 137/32

145. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на 
плаќањето на здравствените услуги во 
примарната стоматолошка здравствена 
заштита..................................................... 137/33

146. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на 
плаќањето на лабораториските испиту-
вања во специјалистичко-консултатив-
ната здравствена заштита по упат на 
избран лекар............................................. 137/33

147. Правилник за изменување на Правил-
никот за содржината и начинот на ос-
тварувањето на правата и обврските од 
задолжителното здравствено осигуру-
вање........................................................... 137/34

148. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за критериумите 
за склучување на договори и за начи-
нот на плаќање на здравствените услу-
ги на здравствените установи, кои вр-
шат обезбедување на осигурените лица 
со лекови кои се пропишуваат на ре-
цепт во примарната здравствена за-
штита........................................................ 137/34

149. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за индикациите за ос-
тварување на право на ортопедски и 
други помагала......................................... 137/34

150. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за критериумите 
за склучување договори и за начинот 
на плаќање на здравствените услуги на 
здравствените установи кои вршат спе-
цијалистичко-консултативна и болнич-
ка здравствена заштита........................... 137/35

АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

20. Решение од Адвокатската комора на 
Република Македонија............................ 7/23

21. Решение од Адвокатската комора на 
Република Македонија............................ 7/23
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22. Решение од Адвокатската комора на 
Република Македонија............................ 7/23

62. Решение на Адвокатската комора на 
Република Македонија............................ 36/20

86. Решение на Адвокатската комора на 
Република Македонија............................ 74/40

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

135. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 133/8

137. Тарифа за награда и други трошоци за 
работа  на извршителите......................... 134/23

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА 
СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Рег. бр. Бр./стр.

111. Статут на Академијата за обука на су-
дии и јавни обвинители........................... 99/8

122. Одлука за именување директор на  
Академијата за обука на судии и јавни 
обвинители………………………… 127/44

123. Одлука за именување извршен дире-
ктор на Академијата за обука на судии 
и јавни обвинители………………. 127/44

НОТАРСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

9. Решение за почеток со работа............... 3/8
67. Решение за почеток со работа............... 45/8
96. Решение за почеток со работа............... 82/19
97. Решение за почеток со работа............... 82/19
112. Решение за престанок на функцијата  

нотар......................................................... 100/8
125. Решение од Нотарската комора на РМ 130/7
126. Решение од Нотарската комора на РМ 130/7
127. Решение од Нотарската комора на РМ 130/7
128. Решение од Нотарската комора на РМ 130/7
129. Решение од Нотарската комора на РМ 131/3
130. Решение од Нотарската комора на РМ 131/3

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

99. Правилник за Програмата за дополни-
телна обука и проверка на стручните 
знаења и способности, составот на ис-
питната комисија и начинот на спрове-
дувањето  на проверката......................... 84/8

100. Правилник за формата, содржината и 
начинот на водење на регистар на из-
дадени, продолжени, обновени и одзе-
мени лиценци за работа на здравствени 
работници со високо образование од 
областа нафармацијата........................... 84/10

101. Правилник за водење регистар на 
дипломирани фармацевти на кои им е 
издадена лиценца за работа од Фарма-
цевтската комора на Македонија........... 84/11

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

28. Правилник за Програмата за дополни-
телна обука и проверка на стручните 
знаења и способности на докторите на 
стоматологија за стекнување со лицен-
ца за работа.............................................. 13/81

29. Правилникза облиците, критериумите 
за распоредување на облиците и бодови-
те на стручното усовршување за обнову-
вање на лиценцата за работа на здрав-
ствените работници со високо образова-
ние од областа на стоматологија................ 13/84

30. Правилник за висината на трошоците 
за издавање, продолжување и обнову-
вање на лиценците................................... 13/86

31. Правилник за начинот на издавање, 
продолжување, обновување и одзема-
ње на лиценцата за работа...................... 13/86

32. Правилник за стручниот испит на до-
кторите на стоматологија и за издава-
ње на основна лиценца............................ 13/87

33. Правилник за поблиските критериуми 
што треба да ги исполнуваат здрав-
ствените установи и здравствените ра-
ботници под чиј надзор се спроведува 
приправнички стаж.................................. 13/89

34. Правилник за формата, содржината и 
начинот на водењето на регистарот на 
доктори на стоматологија....................... 13/90

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Рег. бр. Бр./стр.

4. Одлука за утврдување на цената на го-
дишната претплата на службеното гла-
сило “Службен весник на Република 
Македонија“ за 2006 година................... 1/34

5. Одлука за утврдување на цената на го-
дишна претплата на Регистарот на про-
писи на Република Македонија за 2006 
година....................................................... 1/35
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6. Одлука за утврдување на цената за об-
јавување на огласи, акти и неважечки 
документи во службеното гласило 
“Службен весник на Република Маке-
донија“ за 2006 година............................ 1/35

ЈП МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

105. Статут на Јавното претпријатие Маке-
донска радиотелевизија........................... 89/19

ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

Рег. бр. Бр./стр.

35. Одлука за измена и дополна на Одлу-
ката за ослободување од плаќање на 
неплатена затезна камата бр. 02-
4995/10 од 13.06.2005 година................. 14/56

АД ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИС-
ТЕМ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-
НОСТ МЕПСО, СКОПЈЕ

Рег.бр. Бр./стр.

111. Одлука за донесување на Мрежни пра-
вила за пренос на електрична енергија.. 95/3

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег.бр. Бр./стр.

68. Oдлуказаодобрување листа на наста-
ни од големо значење за Република 
Македонија............................................... 50/69

70. Oдлука од Советот за радиодифузија... 55/30
95. Правилник за техничките услови при 

задолжителното снимање, чување и до-
ставување на емитуваната програма...... 79/26

119. Правилник за примена на одредбите 
поврзани со заштитата и негувањето на 
културниот идентитет............................. 113/28

120. Правилник за форматите на радио и 
на телевизиските програмски сервиси.. 113/29

124. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за форматите на 
радио и телевизиските програмски сер-
виси……................................................... 130/6

132. Правилник за основните технички ус-
лови, стандарди и параметри за студи-
скиот дел на радиодифузерите............... 133/4

133. Правилник за европски аудиовизуел-
ни дела...................................................... 133/6

134. Упатство за правото на кратко изве-
стување занастани за кои се стекнати 
ексклузивни права за емитување........... 133/7

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 
КРИЗИ

Рег.бр. Бр./стр.

89. Правилник за формата и содржината 
на образецот на одобрението-пропус-
ницата за движење и работа во подрач-
јата зафатени со кризна состојба и на-
чинот на нејзиното издавање................. 76/39

102. Правилник за формата и содржината 
на образецот на легитимацијата на 
инспекторот за управување со кризи и 
начинот на нејзиното издавање и одзе-
мање.......................................................... 86/10

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА 
СИГУРНОСТ

Рег. бр. Бр./стр.

131. Правилник за формата и содржината 
за легитимацијата на инспекторот зa 
јонизирачко зрачење............................... 132/88

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И 
СПАСУВАЊЕ

Рег.бр. Бр./стр.

39. Правилник за правилата за вршење на 
службата, како и минималните крите-
риуми за сместување, техничката опре-
ма и средствата за гаснење на пожари 
со кои треба да располагаат противпо-
жарните единици..................................... 19/42

40. Правилник за видот и изгледот на 
униформата, видот на заштитната 
опрема и начинот на проверка и испи-
тување на нејзината исправност............. 19/47

41. Правилник за начинот, постапката и 
роковите во кои треба да се изврши ис-
питување на противпожарната опрема 
во противпожарните единици................ 19/50

42. Правилник за начинот на спроведува-
ње на обука на сезонските пожарникари 19/52
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43. Упатство за начинот на работа и одлу-
чување на регионалните штабови за за-
штита и спасување................................... 19/54

53. Правилник за формациите, чиновите, 
како и обележјата на чиновите во про-
тивпожарните единици........................... 32/28

54. Правилник за критериумите кои треба 
да ги исполнуваат правните лица кои 
вршат одржување и сервисирање на 
стабилни инсталации за откривање, ја-
вување и гаснење на пожари и откри-
вање на експлозивни смеси..................... 32/30

589. Правилник за содржината и начинот 
на спроведување на обучувањето за са-
мозаштита во образовните институ-
ции............................................................. 48/2

767. Правилник за формата на обрасците, 
начинот на водење на евиденциите на 
настанатите пожари, експлозии, интер-
венции за гаснење на пожари и други 
настани...................................................... 60/72

768. Упатство за содржината на проектот 
за заштита од пожари.............................. 60/80

80. Правилник за начинот на одредување 
на местата на кои задолжително треба 
да се наоѓаат уредите и инсталациите 
за заштита од пожари, другата против-
пожарна опрема, средствата за гаснење 
на пожари и противпожарните апарати, 
нивното одржување во исправна со-
стојба, посебното обележување и до-
стапноста  за употреба............................ 74/34

87. Правилник заформатаисодржината
наобразецотналегитимацијатанара-
ководителотнаакцијатазагаснењена
пожар, начинотнанејзинотоиздавање
иначинотнаводењетонаевиденција
заиздадените легитимации..................... 75/135

103. Правилникза Програматa за оспосо-
бување на раководител на акција за га-
сење на пожар и спасување на луѓе и
имот како и составот на Комисијата за
полагање на стручен испит зараково-
дителна акција загасењенапожари
спасувањена луѓе и имот........................ 87/11

136. Овластувањезаодржување, сервиси-
рањеииспитувањенапротивпожарни
апарати...................................................... 134/22

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Рег.бр. Бр./стр.

104. Правилник за службената легитимација 
на Дирекцијата за заштита на личните 
податоци....................................................... 89/17
Исправка................................................. 92/8

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА

Рег.бр. Бр./стр.

56. Решение на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата бр. 07-56/26 од 19.10.20-
05 година и Решение на Комисијата за 
решавање на жалби од областа на конку-
ренцијата бр. Уп. II. бр. 09-3/1................... 33/53

57. Решение на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата бр. 07-56/27 од 25.10.20-
05 година и Решение на Комисијата за 
решавање на жалби од областа на конку-
ренцијата бр. Уп. II бр. 09-4/1.................... 33/53

58. Решение  на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата бр. 07-179/12 од 28.12.20-
05 година и  Решение на Комисијата за 
решавање на жалби од областа на конку-
ренцијата бр. Уп. II бр. 09-2/2.................... 33/54

549. Правилник за формата и содржината 
на службената легитимација на члено-
вите на Комисијата за заштита на кон-
куренцијата и вработените во стручна-
та служба на Комисијата......................... 46/38

81. Решение на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................ 74/37

82. Решение на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата........................................ 74/38

117. Одлука за поведување постапка за 
формална истрага.................................... 113/28

118. Одлука за поведување постапка за 
формална истрага.................................... 113/28

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН 
МАТЕРИЈАЛ

Рег.бр. Бр./стр.

90. Национална сортна листа...................... 76/40
91. Национална сортна листа...................... 76/41
121. Национална сортна листа...................... 118/2
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