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935. Закон за соработка меѓу Република
Македонија и Меѓународниот кривичен суд за гонење лица одговорни за
сериозни повреди на меѓународното
хуманитарно право извршени на територијата на поранешна Југославија........
966. Закон за изменување и дополнување
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984. Закон за изменување и дополнување
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985. Закон за изменување и дополнување
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на Законот за идентификација и регистрација на животните.........................
1017. Закон за изменување и дополнување
на Законот за државен пазарен инспекторат..........................................................
1051. Закон за заштита на нови сорти на земјоделски растенија...................................
1052. Закон за изменување на Законот за
трансформација на претпријатијата со
општествен капитал.................................
1053. Закон за изменување на Законот за
метрологијата...........................................
1054. Закон за изменување и дополнувањe
на Законот за заштита на природата......
1055. Закон за изменување и дополнување
на Законот за ловството..........................
1056. Закон за изменување и дополнување
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1057. Закон за изменување на Законот за
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1058. Закон за изменување и дополнување на
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1059. Закон за изменување на Законот за стечај..............................................................
1073. Закон за волонтерството.........................
1094. Закон за мирно решавање на работните спорови.................................................
1095. Закон за обезбедување на побарувањата.....
1096. Закон за меѓународно приватно право.....
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1099. Закон за изменување и дополнување
на Законот за договорен залог................
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1192. Закон за изменување и дополнување
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на Законот за комуналните такси...........
1252. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2007
година........................................................
1388. Закон за лековите и медицинските помагала........................................................
1389. Закон за задолжување на Република
Македонија со заем кај Меѓународната
банка за обнова и развој - Светската
банка по договор за Вториот Програмски заем за развојни политики - ПДПЛ 2
1390. Закон за задолжување на Република
Македонија кај Меѓународната банка
за обнова и развој - Светската банка по
Договор за заем за Вториот Проект за
олеснување на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа - ТТФСЕ 2..
1391. Закон за задолжување на Република
Македонија кај Меѓународната банка за
обнова и развој - Светскатa банка по
Договор за заем за Проектот за зајакнување на земјоделството и пристапување
1407. Закон за изменување и дополнување
на Законот за управување со отпадoт.....................................................
1408. Закон за изменување и дополнување
на Законот за Царинската управа.........
1409. Закон за изменување и дополнување
на Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост..................................................
1449. Закон за производи за заштита на растенијатa...................................................
1450. Закон за безбедност во снабдувањето
со крв.........................................................
1451. Закон за воспоставување мрежа за
прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства.............
1452. Закон за платите на судиите..................
1453. Закон за ѓубриња.....................................
1488. Закон за правната положба на црква,
верска заедница и религиозна група......
1489. Закон за хемикалии.................................
1490. Закон за ветеринарно здравство............
1491. Закон за изменување и дополнување на
Законот за класифицирани информации..
1492. Закон за заштита и благосостојба на
животните.................................................
1493. Закон за нуспроизводи од животинско
потекло......................................................
1494. Закон за платниот промет......................
1495. Закон за изменување и дополнување
на Законот за ловството..........................
1496. Закон за изменување и дополнување
на Законот за водните заедници.............
1497. Закон за основање на Национална
агенција за европски образовни програми и мобилност....................................
1499. Закон за изменување и дополнување
на Законот за данокот на додадена
вредност....................................................
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1575. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за
2007 година..........................................
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1755. Закон за електронска трговија...............
1756. Закон за изменување и дополнување
на Законот за државната ревизија..........
1778. Закон за земјоделствотo и руралниoт
развој.........................................................
1779. Закон за дополнување на Законот за
служба во Армијата на Република Македонија....................................................
1810. Закон за земјоделскотo земјиште..........
1811. Закон за изменување и дополнување
на Законот за заштита од јонизирачко
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1903. Закон за изменување и дополнување
на Законот за издавање на вредносни
бонови – ваучери.....................................
2050. Закон за Комитетот за односи меѓу заедниците...................................................
2051. Закон за престанување на примената
на Законот за компензација....................
2052. Закон за престанување на примената
на Законот за одговорност од нуклеарни штети...................................................
2053. Закон за престанување на важењето на
Законот за учество на Социјалистичка
Република Македонија во финансирањето на штедењето, супституцијата и
рационалното користење на сите видови енергија................................................
2054. Закон за престанување на примената
на Законот за определување на градежното земјиште во градовите и населбите од градски карактер............................
2055. Закон за престанување на важењето на
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2064. Закон за јавното обвинителство............
2123. Закон за изменување и дополнување
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137. Одлука за дополнување на Одлуката
за основање на постојани работни тела
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Македонија за билатерална парламентарна соработка........................................
151. Одлука за именување членови на Државната комисија за спречување на корупцијата..................................................
152. Одлука за разрешување и именување
на претседател, член и заменик член на
Комисијата за решавање на жалби во
областа на енергетиката..........................
153. Одлука за дополнување на Одлуката за
избор на претседатели, заменици на
претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на
Република Македонија............................
220. Одлука за испраќање на единица на
Армијата на Република Македонија медицински тим за учество во мировна
операција во Авганистан.........................
221. Одлука за изменување и дополнување
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345. Одлука за именување на претседател,
потпретседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата...................................
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693. Одлука за испраќање на единица на
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887. Одлука за разрешување и именување
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973. Одлука за избор на член на Владата на
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975. Одлука за избор на претседател и членови на Повремената комисија на Собранието на Република Македонија за
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членови на Одборот за доделување на
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на претседател и членови на Советот
за статистика на Република Македонија.........................................................
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2027. Одлука за испраќање на единица на
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Собранието на Република Македонија..
2155. Одлука за избор на главен државен
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2161. Одлука за именување член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија................................
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Држави..........................................................
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1786. Указ бр. 24 од Претседателот на Република Македонија............................
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на Република Македонија во Романија..
1953. Указ за отповикување од должноста
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147/3
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222. Одлука за помилување на осудени лица...
490. Одлука за помилување на осудени
лица...........................................................
784. Одлука за помилување на осудени лица...............................................................
1074. Одлука за помилување на осудени лица...............................................................
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Националниот празник на Република
Македонија...............................................
1423. Одлука за разрешување на директорот
на Агенцијата за разузнавање.................
1424. Одлука за именување директор на
Агенцијата за разузнавање.....................
1742. Одлука за помилување на осудени лица...............................................................
2115. Одлука за помилување на осудени
лица...........................................................
2197. Одлука за помилување на осудени
лица по повод Новата 2008 година........

13/4
17/2
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59/1
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42.

115.

116.
154.

238.

Бр./стр.
Уредба за Методологијата за распределба на наменските дотации за јавните установи за социјална заштита – домови за стари лица...................................
Уредба за видот на податоците и информациите и за начинот и постапката
на нивно доставување до Центарот за
управување со кризи.................................
Уредба за знаците за тревожење............
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги
врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија….......................................
Уредба за методологија за распределба
на наменските дотации за локалните
установи во културата во 2007 година.....

5/10

9/2
9/5

12/3
18/7

360. Уредба за начинот и постапката за утврдување на плата, додатоци на плата
и надоместоците на определени трошоци во дипломатско – конзуларните
претставништва на Република Македонија.......................................................
404. Уредба за Методологија за распределба на наменските дотации во основното образование по општини....................
438. Уредба за Методологија за распределба на наменските дотации во средното
образование по општини и градот
Скопје........................................................
557. Уредба за изменување на Уредбата за
спроведување на Царинскиот закон......
570. Уредба за мерките кои мораат да бидат
вклучени во плановите за мерки за да се
обезбеди интегритет на јавната телекомуникациска мрежа и пристап до јавните
комуникациски услуги во случај на пад
на мрежата во воена или вонредна состојба или елементарна непогода..............
627. Уредба за изменување и дополнување
на Уредбата за начинот на продажба и
постапување со стока која е одземена
или која е отстапена во корист на државата и за распределба на средствата
стекнати со продажбата..........................
763. Уредба за утврдување на доверливите
пронајдоци што се однесуваат на одбраната и кои се од интерес за безбедноста на државата и за начинот за признавањето на патент за таквите пронајдоци...............................................
764. Уредба за методологија за распределба
на наменски дотации за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените во територијалните противпожарни единици за 2008 година.....................
822. Уредба за изменување на Уредбата за
спроведување на Царинскиот закон......
847. Уредба за методологијата за распределба на наменските дотации за јавните
установи за социјална заштита – домови за стари лица.......................................
848. Уредба за методологија за распределба
на наменски дотации за општинските
јавни установи за деца-детски градинки по општини..........................................
958. Уредба за обврската за давање приоритет за задоволување на потребите на
Армијата, органите на државната
власт, републичките сили за заштита и
спасување, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од
посебно значење за одбраната во воена
состојба, од страна на јавните претпријатија и трговските друштва од областа
на енергетиката, сообраќајот, врските,
комуналните дејности и градежништвото..........................................................
959. Уредба за применување на регулативите
на Комисијата на европските заедници за
распоредување на одредени стоки во
Комбинираната номенклатура...................
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Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица...........................................................
274. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струмица...........................................................
275. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена
заштита - Струмица................................
276. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш............................................................
277. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за
трауматологија и ортопедија „Св.
Еразмо“ - Охрид..................................
278. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски
заболувања - Отешево..................................
279. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Ресен.........
280. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница –
Демир Хисар..................................................
281. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар.................................................
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282. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Битола......................................................
283. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Битола.........
284. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Клиничка болница Битола.......................................................
285. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани......
286. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Кичево.........
287. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крушево...........................................................
288. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија Струга.......................................................
289. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Дебар...........
290. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Дебар........
291. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар........................................................
292. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар........................................................
293. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Берово..........
294. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Пехчево............................................................
295. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Делчево............................................................
296. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Свети
Николе.......................................................
297. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Крива Паланка................................................
298. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Виница...........................................................
299. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кратово.......
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300. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Пробиштип......................................................
301. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Штип.........................................................
302. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Штип.......................................................
303. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница –
Штип.........................................................
304. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница – Кочани...............................................................
305. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар - Скопје.......
306. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Максилофацијална хирургија - Скопје...................................................
307. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Републички завод за
здравствена заштита - Скопје.................
308. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје................................................................
309. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод
„13 Ноември“ - Скопје.............................
310. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за
гинекологија и акушерство - Чаир.........
311. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита -Скопје.......................................................
312. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје..
313. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата –„Козле“Скопје........................................................
314. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница
- Скопје.....................................................
315. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – „Железничар“ - Скопје..............................................
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316. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Тетово..........
317. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Тетово......
318. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница – Охрид........
319. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид.......
320. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Болница за кардиоваскуларни болести – Охрид................................
321. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена
заштита – Охрид......................................
322. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Специјална детска болница – Охрид............................................
323. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струга..........
324. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струга......
325. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Куманово..
326. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена
заштита - Куманово.................................
327. Решение за именување членови на
Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Куманово...
376. Решение за именување почесен конзул
на Република Македонија во Ајдин, Република Турција.......................................
377. Решение за именување почесен конзул
на Република Македонија во Принципатот Монако...........................................
378. Решение за именување почесен генерален конзул на Република Македонија во
Гетеборг, Кралство Шведска..................
379. Решение за именување почесен конзул
на Република Македонија во Покраината Саксонија, СР Германија....................
409. Решение за разрешување и именување
член на Управниот одбор-претставник
на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ Скопје........................
410. Решение за разрешување и именување
член на Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија......
411. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица –
Железара - Скопје....................................
412. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје........
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413. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈУ Национален парк, Пелистер – Битола-претставник на општината Битола....................................................
414. Решение за разрешување и именување
член на Надзорниот одбор за контрола
на материјално-финансиското работење на ЈП за управување и заштита на
повеќенаменското подрачје „Јасен“ Скопје........................................................
415. Решение за разрешување и именување
претседател и членови на Комисијата
за информатичка технологија.................
452. Решение за именување директор на
Казнено-поправен дом од Отворен вид
- Струга.....................................................
453. Решение за давање согласност на Одлуката за разрешување на директорот
на Институтот за акредитација на Република Македонија................................
454. Решение за разрешување и именување
член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија..........................................
455. Решение за разрешување и именување
членови на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп....................
456. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - Скопје........................
457. Решение за разрешување од должноста
в.д. директорот на Казнено-поправен
дом од Отворен вид - Струга..................
591. Решение за разрешување од должноста
директор на Управата за цивилна – воздушна пловидба..........................................
592. Решение за именување директор на
Агенцијата за цивилно воздухопловство...............................................................
668. Решение за давање согласност на Одлуката за именување директор на Институтот за акредитација на Република
Македонија...............................................
669. Решение за именување претседател и
членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со
работа на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип................................
700. Решение за разрешување и именување
член на Управниот одбор-претставник
на основачот на ЈЗУ Општа болница –
Куманово..................................................
701. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје.............
702. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Републички завод за
трансфузиологија - Скопје......................
703. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница по
хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје.............................................
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704. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кочани...............................................................
53/5
705. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител
на Република Македонија за подрачјето на Скопје..............................................
53/5
706. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Кочани...........................................
53/5
719. Решение за именување членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултетот за администрација и менаџмент
на информациски системи во состав на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола............................................ 54/140
720. Решение за разрешување и именување
член на Комисијата за жалби по јавни
набавки на Владата на Република Македонија.................................................... 54/141
742. Решение за именување на раководител, заменик раководител, секретар и
членови на Координативното тело за
интелектуална сопственост.....................
56/2
776. Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички
дом „Мирка Гинова“ - Битола................
58/31
777. Решение за разрешување и именување
членови на Управниот одбор на Студентскиот дом „Кочо Рацин“ - Битола...... 58/31
803. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на ЈП за стопанисување со
шуми „Македонски шуми“ – Скопје...
61/3
804. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Тетово............................................
61/3
805. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кочани….....................................................
61/3
806. Решение за разрешување и именување
член на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности
ХС „Злетовица“ – Пробиштип................
61/3
807. Решение за именување член на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Галичица – Охрид............
61/4
808. Решение за разрешување и именување
членови на Националното координативно тело за еднакви права на лицата
со инвалидност на Република Македонија............................................................
61/4
809. Решение за разрешување и именување
член на Управниот одбор-претставник
на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје......................
61/4
810. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Русе
Бошковски“ – Ростуше............................
61/4
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811. Решение за разрешување од должноста
в.д. директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија................
812. Решение за именување директор на
Агенцијата за вработување на Република Македонија......................................
813. Решение за разрешување и именување
член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје..............................................
814. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Финансиската полиција......................................
815. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола...................
834. Решение за формирање Национален
комитет за земјоделски информатички
систем........................................................
895. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство............................................
896. Решение за разрешување и именување
член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје.............................................
915. Решение за именување претседател, заменик на претседателот и членови на Националната меѓуресорска комисија за
ХИВ/СИДА......................................................
916. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Пелистер – Битола претставници на стручниот орган..........
917. Решение за разрешување од должноста
член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење АГРО-БЕРЗА – Скопје
953. Решение за доделување титула амбасадор на културата на Република Македонија во Градот Њујорк, Соединетите Американски Држави..................
999. Решение за именување на овластен
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посебни игри на среќа во автомат
клуб...........................................................
1975. Лиценца за постојано приредување на
посебна игра на среќа – „Обложување
на спортски натпревари“.........................
1976. Лиценца за постојано приредување на
посебна игра на среќа – „Обложување
на спортски натпревари“.........................
2092. Изменување на Лиценца под бр. 196277/1 од 09.10.2007 година издадена на
Друштвото за трговија, обложување и
приредување на игри на среќа „РЈБСЛОТ“ ДОО извоз-увоз Скопје за постојано приредување на посебни игри
на среќа во автомат клуб што се наоѓа
на ул. „12-та Македонска ударна бригада“ бр. 2А во Скопје..................................
2171. Лиценца за постојано приредување на
посебна игра на среќа “Обложување на
спортски натпревари“.............................
2172. Лиценца за постојано приредување на
посебна игра на среќа – „Обложување
на спортски натпревари“.........................
2173. Лиценца за постојано приредување на
посебна игра на среќа “Обложување на
спортски натпревари“.............................
2225. Лиценца за постојано приредување на
посебна игра на среќа - “Обложување
на спортски натпревари“.........................
2226. Лиценца за постојано приредување на
посебна игра на среќа – „Обложување
на спортски натпревари“.........................
2227. Лиценца за постојано приредување на
посебна игра на среќа – „Обложување
на спортски натпревари“.........................
2228. Лиценца за постојано приредување на
посебна игра на среќа - “Обложување
на спортски натпревари“.........................
2229. Изменување на Лиценца под број 194233/1 од 29.11.2005 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 бул.
“Партизански одреди“ бр. 21, локал 1,
2 и 4 во Скопје.........................................
Рег. бр.

ДЕЛОВНИЦИ

Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република
Македонија....................................................
200. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата
на Република Македонија.......................

139/12
144/6
144/6
144/7
144/7
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418. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република
Македонија............................................... 26/23
460. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија..................
30/20
779. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата
на Република Македонија....................... 58/31
1376. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија...................................... 105/13
1533. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на
Владата на Република Македонија.....
116/3
1707. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија………………………..
129/6
2210. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија............... 157/16
СТРАТЕГИИ
Рег. бр.

Бр./стр.

918. Стратегија за развој на поштенски услуги во Република Македонија..............
151/7
156/10
156/11
156/11
158/141
158/141
158/142
158/142

72/10

СТАТУТИ
Рег. бр.

Бр./стр.

526. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на операторот на
електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на
електрична енергија и управување со
електроенергетскиот систем, во државна
сопственост, Скопје......................................
527. Статут на Операторот на Електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје (Пречистен текст)..................
774. Статут на Акционерско друштво за
транспорт Македонски железници
Транспорт АД - Скопје............................
1619. Статут на Акционерското друштво за
приредување игри на среќа АД-Скопје,
во државна сопственост..........................

38/3

38/3
58/25
123/8

МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
Рег. бр.

Бр./стр.

1986. Макроекономска политика на Република Македонија за 2008 година............
158/142
Бр./стр.

49.

5/13
15/6

145/4

ТАРИФИ
Рег. бр.

Бр./стр.

919. Тарифник за утврдување на висината
на надоместоците за издавање на дозволи за вршење детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини..................
72/13
1583. Тарифник за висината на надоместокот за заверка на геодетски елаборати
за извршени геодетски работи за посебни намени............................................ 122/160
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1584. Тарифник за висината на надоместокот за користење на податоците од
премерот и катастарот на недвижностите.......................................................... 122/161
1585. Тарифник за висината на надоместоците за запишување во катастарот на
недвижностите по барање на странки... 122/162
2230. Тарифник за дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за
користење на податоците од премерот
и катастарот на недвижностите.............. 158/143
Рег. бр.

КОДЕКСИ

1724. Кодекс на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации..........................................

Бр./стр.

130/4

ДООЕЛ „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“
Рег.бр.

Бр./стр.

2139. Изјава за преземање на нов влог............

155/9

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Рег. бр.

Бр./стр.

610. Правилник за времето и начинот на
упатување на граѓаните на отслужување на воениот рок и постапката за прекин на служењето на воениот рок и отпуштање на војниците од Армијата
на Република Македонија......................
1020. Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на посебните
специјалности од особено значење за
Армијата на Република Македонија,
работните места (должностите) и висината на износот на додатокот на платата................................................................

44/20

81/25

МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Рег. бр.
Правилник за начинот на извршување
на обезбедување на државната граница
и на контрола на преминување на државната граница.......................................
23. Правилник за начинот за издавање на беџ
за вработените кои на подрачјето на граничниот премин извршуваат стопанска дејност, како и формата и содржината на
образецот на барањето за издавање на беџот и на образецот на беџот.............................
56. Правилник за куќниот ред на Прифатниот центар за странци...........................
57. Правилник за начинот на утврдување
и решавање на граничните инциденти..
143. Правилник за минималните технички и
безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите на цивилните стрелишта..............................................................

Бр./стр.

22.

3/1

3/4
6/2
6/4

11/1

350. Правилник за обликот, содржината
и начинот за поставување на гранични
табли, ознаки и друга сигнализација......
507. Правилник за сообраќајните знаци......
566. Решение за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи...
567. Правилник за начинот на поставување и користење на техничките уреди
и вршење на фотографирање, снимање и видео надзор на граничните
премини и долж граничната линија....
568. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците
на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за
начинот на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција
569. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на издавање на пасош и заеднички пасош на
државјаните на Република Македонија
како и постапката за издавање на визи
на тие пасоши...........................................
597. Правилник за критериумите и начинот
на оценување на работата на полициските службеници, образецот на оценувачкиот лист и начинот на водење на евиденцијата........................................................
598. Упатство за начинот на вршење на генерален и стручен надзор во полицијата......
681. Правилник за начинот на пренесување на оружје и муниција преку државната граница.............................................
682. Правилник за видовите на оружје кои
можат да се набавуваат врз основа на
одобрение и за значењето на одделни
видови на оружје од А и Д категорија....
683. Правилник за начинот на предавање,
прием и чување на оружјето и муницијата во случај на смрт на сопственикот
на оружјето, како и формата и содржината на потврдата за оружје и
муниција кои се предаваат на надлежниот орган.................................................
743. Правилник за начинот на повикување
и ангажирање на припадниците на резервниот состав на полицијата...............
744. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на Министерството за внатрешни работи............
816. Правилник за работите и дејностите
што се во судир со полициските работи.............................................................
827. Правилник за формата и содржината
на образецот на службената легитимација и значка и начинот на издавање на
службената легитимација и значка на
полицијата................................................
828. Правилник за постапување на полициските службеници со привремено одземени и пронајдени предмети..................
835. Правилник за изменување на Правилникот за легитимациите на овластените службени лица во Министерството
за внатрешни работи...............................

21/8
35/5

40/51

40/51

40/52

40/63

42/45
42/48
51/8

51/8

51/9
56/2

56/3
61/5

62/6
62/8

63/38
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863. Упатство за начинот на однесување и
меѓусебните односи на полициските
службеници...................................................
65/15
897. Упатство за начинот на работа на
здравствената комисија задолжена за
утврдување на психофизичката и
здравствената способност на полицискиот службеник за вршење на полициски работи............................................
70/40
920. Кодекс на полициска етика.................... 72/15
960. Правилник за формата и содржината
на образецот на поканата за наплата на
глоба во мандатна постапка и за формата и содржината на образецот на
платниот налог за наплата на глоба со
платен налог............................................. 76/14
961. Правилник за носењето и времето на
траење на униформата на полицијата.... 76/16
962. Правилник за начинот на избор на полициски службеник кој се упатува на
работа во странство.................................
76/19
979. Правилник за содржината и начинот
на водење на евиденциите на полицијата и формата и содржината на образецот на евиденциите на полицијата.........
78/4
1037. Решение за определување на полициски станици за задржување на лица.......
83/3
1300. Правилник за формата и содржината на образецот на возачка книшка за
запишување на негативни бодови,
начинот на нејзино издавање од Министерството за внатрешни работи и
евиденцијата на издадени возачки книшки што ја води Министерството за
внатрешни работи....................................
99/3
1353. Правилник за начинот на спроведување на возачките испити и критериумите во однос на просторните услови и
материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри,
водењето на евиденциите во врска со
спроведените возачки испити и за формата и содржината на лиценцата за испитен центар............................................. 103/3
1462. Правилник за минималните технички
и безбедносни услови што треба да ги
исполнуваат објектите во кои се врши
производство и поправање, односно
промет и складирање на оружје и муниција........................................................ 111/3
1534. Правилник за образецот на барањето
за издавање на личната карта, образецот на потврдата за поднесено барање
за издавање на личната карта, образецот на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за
начинот на водење на евиденција за издадените лични карти.............................. 116/4
1535. Правилник за формата и содржината
на образецот на возачкатa дозвола, начинот на нејзиното издавање и заменување и за начинот на водење на
евиденцијата за издадени возачки дозволи во Министерството за внатрешни работи................................................ 116/16
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1536. Решение за изменување на Решението
за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи..................................................
1566. Решение за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи.....................
1708. Правилник за изменување на Правилникот за образецот на барањето за издавање на личната карта, образецот на
потврдата за поднесено барање за издавање на личната карта, образецот на
личната карта, постапката за издавање
и замена на личната карта и за начинот
на водење на евиденција за издадените
лични карти………………......................
1709. Правилник за знаците што на учесниците во сообраќајот на патиштата им
ги даваат униформираните полициски
службеници на Министерството за
внатрешни работи………........................
1772. Решение за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи.....
1815. Правилник за здравствените и психофизичките способности што треба да
ги исполнува лицето кое заснова работен однос во полицијата, начинот на
нивното утврдување и начинот на контрола на здравствената и психофизичката способност на полициските службеници.......................................................
1816. Правилник за изменување на Правилникот за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен
однос во Министерството за внатрешни
работи, начинот на нивно утврдување,
роковите и начинот на контрола на
здравствените и психофизичките способности на работниците на Министерството за внатрешни работи кои
вршат работи со посебни должности и
овластувања и начинот на работењето
на здравствената комисија…..................
1844. Правилник за регистрацијата на возилата на полицијата во Министерството
за внатрешни работи...............................
1845. Правилник за регистарските таблици
на моторни и приклучни возила, пробните таблици за моторни и приклучни
возила и начинот на нивно издавање
од Министерството за внатрешни работи.........................................................
1906. Правилник за регистрационите подрачја за моторни и приклучни возила...
1977. Правилник за начинот на организација на обезбедувањето на вонредниот
превоз и висината на трошоците поврзани со обезбедување на вонреден превоз од страна на униформираните полициски службеници на Министерството за внатрешни работи....................

116/28

119/4

129/6

129/9

133/25

135/32

135/39
137/24

137/27
140/8

144/7
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1978. Правилник за начинот на проверка на
вкупното времетраење на управување
со возило, одморите на возачите во врска со управување со моторно возило и начинот на работа на удвоените
екипажи на возилата во обемот кој
влијае врз безбедноста на управување
со возилото...............................................
2010. Правилник за дополнување на Правилникот за регистрацијата на возилата на полицијата во Министерството за
внатрешни работи....................................
2041. Правилник за начинот на вршење на
полициските работи................................
2082. Правилник за формата и содржината
на образецот на лиценцата за автошкола...............................................................
2083. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
спроведување на возачките испити и
критериумите во однос на просторните
услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните
центри, водењето на евиденциите во
врска со спроведените возачки испити
и за формата и содржината на лиценцата за испитен центар................................
2140. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците за
пријавување и одјавување на живеалиште и престојувалиште, пријавување
на промена на адреса на станот на
граѓаните, за евиденција и за образецот
на книгата за гости..................................
2141. Правилник за начинот на организација
на обезбедувањетo на пробното возење
и висината на трошоците поврзани со
обезбедување на пробни возења од
страна на униформираните полициски
службеници на Министерството за
внатрешни работи....................................
2177. Правилник за начинот и постапката за
добивање на лиценца за возач-инструктор и стручно лице за вршење на технички преглед и формата и содржината
на образецот на лиценцата што ја издава
Министерството за внатрешни работи.....
2271. Правилник за начинот на организација
на обезбедувањето на спортски и други
приредби на пат и висината на трошоците поврзани со организирање на спортски и други приредби на пат од страна на
униформираните полициски службеници
на Министерството за внатрешни работи
2272. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на возачката дозвола, начинот на
нејзиното издавање и заменување и за
начинот на водење на евиденцијата за
издадени возачки дозволи во Министерството за внатрешни работи..........
2273. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот на
барањето за издавање на личната
карта, образецот на потврдата за поднесено барање за издавање на личната карта, образецот на личната карта,
постапката за издавање и замена на
личната карта и за начинот на водење на евиденција за издадените лични карти....................................................

2274. Правилник за изменување на Правилникот за обрасците на патните исправи
и визи на државјаните на Република
Македонија, за начинот на фотографирање и земање на потпис за патните
исправи и за водење на евиденција .......
144/8

146/56
149/2
150/72

150/74

МИНИСТЕРСТВО ЗА
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
Рег. бр.

Бр./стр.

391. Правилник за постапката за издавање
на дипломатски и службени пасоши и
визи и за листата на носители на дипломатски и службени пасоши.....................
911. Правилник за начинот на издавање на
визи за странци, продолжување, скратување на нивната важност, отповикување и поништување на визи како и за
образецот на визи и за водење на евиденција......................................................
2178. Објава од Министерство за надворешни работи..................................................
2179. Објава од Министерство за надворешни работи..................................................
2180. Објава од Министерство за надворешни работи..................................................
2275. Објава од Министерството за надворешни работи...........................................................

155/9

2.
186.
187.
156/16
331.

423.
161/2

477.
478.
161/2
479.
890.

161/2

24/141

71/4
156/20
156/20
156/20
161/3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
Рег. бр.

155/9

161/3

912.
1199.

Бр./стр.
Упатство за начинот на преземање на
предметите...............................................
Правилник за образецот за давање на
потписи за основање и членување во
политичка партија......................................
Упатство за начинот и постапката за преземање на Судскиот регистар и предметите
од Основниот суд Скопје I–Скопје во
Основниот суд Скопје II-Скопје ....................
Правилник за формата и содржината
на образецот за упис во Судскиот регистар на политичките партии и начинот
на неговото водење..................................
Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот за упис во Судскиот регистар
на политичките партии и начинот на
неговото водење......................................
Правилник за трошоците на прекршочната постапка....................................
Правилник за обрасците за водење
на евиденција на прекршочните предмети...........................................................
Упатство за утврдување на границите на
износот на паушалот во прекршочната
постапка.............................................................
Упатство за начинот на преземањето
на предметите од Врховниот суд на
Република Македонија............................
Судски деловник..................................
Правилник за внатрешните односи во
судската полиција....................................

1/1
13/29

13/30

18/31

28/2
32/2
32/3
32/5
67/69
71/14
93/2

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007

1301. Решение од Министерството за правда..........................................................
1378. Решение за престанок на нотарската
служба.......................................................
1620. Правилник за униформата и ознаките
на припадниците на Секторот за обезбедување во казнено-поправните и
воспитно-поправните установи..............
1621. Упатство за видовите и начините на
третман на осудените лица....................
1622. Програма за утврдување на психофизичките способности на лицето кое се
прима за вршење работи во Секторот
за обезбедување во казнено - поправните и воспитно-поправните установи..
1623. Правилник за определување на надоместокот и наградата за работа на осудените лица како и за лицата кои без
своја вина не работат...............................
1624. Кодекс за однесување на службените
лица во извршувањето на работните
задачи во казнено-поправните и воспитно-поправните установи...................
1727. Правилник за материјалното работење со предметите на вооружувањето и
посебната лична опрема на припадниците на судската полиција......................
1728. Правилник за формата и содржината
на образецот и начинот за издавање и
одземање на службената легитимација
на судските службеници.........................
1729. Правилник за употреба на огнено
оружје, гумена палка и други средства
на присилба од страна на припадниците на судската полиција..........................
1730. Правилник за психофизичките способности што треба да ги поседуваат
лицата кои се примаат на работа во
судската полиција....................................
1944. Одлука за утврдување на бројот на лицата за вршење на работите на судската полиција...............................................
1945. Правилник за изгледот и условите под
кои се носи судиската облека (ТОГА)…..
1946. Правилник за правилата на вршење на
работите на судската полиција...............
1947. Правилник за изменување на Правилникот за програмата и начинот на полагање на испитот за извршители..........
2011. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување
на бројот на извршителите за подрачјето на основниот суд и утврдување на
критериумите за бројот и распоредот
на службените седишта на извршителите на подрачјето на Република Македонија………………................................

99/4

5.

31.
95.

123/12

399. Упатство за изменување и дополнување

123/14

123/22

123/24

123/24

130/15

130/15

130/17

130/19
142/18
142/19
142/20
142/21

146/56

Бр./стр.
Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на составување на годишниот даночен биланс за
обврзниците кои вршат самостојна дејност и водат деловни книги........................

Упатство за начинот на пресметување и
плаќање на аконтациите на персоналниот
данок на доход по одбивка............................
Дозвола за вршење финансиски лизинг......
Решение за изменување на Решението
за формирање на Совет за унапредување и надзор на ревизијата.......................

105/13

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Рег. бр.

24.

Страна 43

1/4

на Упатството за формата и содржината
на платните инструменти за вршење на
платниот промет..........................................

424. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната
даночна пријава за започнување на остварување на приходи од самостојна
дејност.......................................................
425. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување
на аконтативната даночна пријава за
утврдување на персоналниот данок на
доход за приходи од имот и имотни
права..........................................................
426. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување
на аконтативната даночна пријава за
утврдување на персоналниот данок на
доход на капитални добивки..................
427. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната
даночна пријава за остварени други
приходи.....................................................
428. Упатство за изменување на Упатството за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот
данок на доход по одбивка....................
505. Правилник за изменување и дополнувања на Правилникот за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност......................
671. Дозвола за вршење на финансиски лизинг............................................................
Исправка.................................................
722. Упатство за изменување и дополнување
на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните
приходи ................................................................
739. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за класификација
на приходите............................................
740. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на легитимацијата на даночен инспектор......
780. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување...................................................
836. Правилник за изменување на Правилникот за техничките, технолошките и
просторните услови за приредување на
игри на среќа и забавни игри и стручната оспособеност на лицата ангажирани
во изведувањето на игри на среќа............

3/6
4/1
7/4

25/67

28/4

28/6

28/11

28/16

28/17

35/4
50/9
101/10

54/143
55/175
55/175

58/32

63/39

Страна 44
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949. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за распределба на
средствата од Буџетот на Република
Македонија за годишно финансирање
на политичките партии...........................
969. Правилник за поблиските услови за
начинот и постапката за утврдување,
пресметување и уплатување на надоместокот за производство на енергија
од фосилни горива...................................
1162. Правилник за видот и износот на царинските надоместоци за направени
услуги во царинската постапка..............
1176. Правилник за спроведување на даночните поттикнувања кај данокот на додадена вредност (ДДВ) за донациите во
јавните дејности .........................................
1242. Правилник за службена облека и ознаки
на чиновите и начинот на нејзиното доделување и користење на царинските службеници...................................................................
1243. Правилник за формата,содржината
и начинот на издавање и одземање на
службената легитимација на царинските службеници................................
1335. Правилник за дополнување на Правилникот за класификација на приходите........
1336. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на евидентирање,
распоредување и поврат на јавните
приходи.....................................................
1485. Правилник за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од
евиденцијата и образецот од записот
од евиденцијата........................................
1486. Правилник за поблиските критериуми
и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони............
Исправка на Правилникот за поблиските
критериуми и начин на уредување на технолошко индустриските развојни зони.........
1632. Правилник за изменување на Правилникот за службена облека и ознаки на
чиновите и начинот на нејзиното доделување и користење на царинските
службеници..............................................
1680. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за сметковниот
план и содржината на одделните сметки во сметковниот план.........................
1681. Упатство за начинот и постапката на
издавање и користење на вредносните
бонови-ваучери за купување на компјутери........................................................
1725. Правилник за дополнување на Правилникот за техничките, технолошките и
просторните услови за приредување на
игри на среќа и забавни игри и стручната
оспособеност на лицата ангажирани во
изведувањето на игри на среќа.....................
1726. Правилник за основните елементи на
финансискиот менаџмент и контрола и
стандардите за внатрешна контрола во
јавниот сектор..........................................
1749. Правилник за формата и содржината на
записникот за царински прекршок, како
и формата и содржината на поканата за
плаќање на глоба и платниот налог.......

73/16

77/12
89/7

90/4

95/2

95/6
102/11

102/12

112/3
112/19

1750. Правилник за изменување и дополнувања на Правилникот за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност......................
2096. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот и постапката на издавање и користење на
вредносни бонови – ваучери за купување на компјутери.....................................
2127. Правилник за формата и содржината
на годишниот план за јавни набавки.....
2128. Правилник за постапката на отворањето на понудите и образецот за водење на записник за отворањето на
понудите………………………………...
2129. Правилник за формата и содржината
на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот на евиденцијата на постапките со Барање за
прибирање на понуди…………..............
2130. Правилник за начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни
набавки…………………………….........
2131. Правилник за начинот на користење
на електронскиот систем за јавни набавки………………………………….....
2132. Правилник за формата и содржината
на огласите и известувањата при доделувањето на договорите за јавни набавки……………………………….........
Објава за износот на личното даночно
ослободување................................................
2276. Упатство за формата и содржината на
платните инструменти за вршење на
платниот промет во земјата....................
Исправка на Правилникот за формата и содржината на Годишната сметка („Сл. весник на РМ“ бр. 113/06)...

Рег. бр.

127/7

127/7

130/6

130/7

132/2

151/24
154/1

154/2

154/8
154/33
154/36

154/36
155/16
161/3
110/96

МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЕКОНОМИЈА

118/344

124/11

132/13

127. Правилник за изменување на Правилникот за пуштање на пазар и ставање
во употреба на моторни возила, приклучни возила, опрема и делови кои
можат да се вградат и/или да се користат на нив................................................
128. Правилник за дополнување на Правилникот за димензиите, вкупните маси и осното оптоварување на возилата
во сообраќај на патиштата......................
183. Правилник за барањата за ефикасност на
новите топловодни котли во кои согоруваат течни или гасовити горива....................
184. Правилник за пуштање на пазар на лична заштитна опрема........................................
185. Правилник за барањата за енергетска
ефикасност на домашните фрижидери,
замрзнувачи и комбинација од нив.........
223. Правилник за опрема под притисок.....
224. Правилник за пренослива опрема под
притисок...................................................
380. Правилник за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови.........

Бр./стр.

9/11

9/22
13/5
13/12
13/24
17/2
17/33
23/2
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381. Правилник за безбедна употреба на лифтови и за технички преглед на лифтови..........
398. Правилник за начинот и постапката за
прва, периодична и вонредна верификација на мерилата..........................................

467. Правилник за начинот и постапката
на стручниот надзор................................
468. Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на Регистерот за
производители, извозници и увозници
на тутунски производи и Регистерот за
марки на тутунски производи и содржината на образецот на барањето за запишување во Регистерот на марки на
тутунски производи.................................
469. Правилник за формата и содржината
на образецот за поднесување барање за
запишување во Регистерот на производители, извозници и увозници на тутунски производи....................................
470. Правилник за условите за извоз и
увоз на тутунски производи...................
471. Правилник за содржината, обликот и
начинот на водење на евиденцијата за
производството, извозот, увозот и залихите на тутунските производи како и на
известието за состојбите за производството, извозот, увозот и залихите на тутунските производи……………….........
472. Правилник за условите за производство на тутунски производи.....................
480. Правилник за образецот и начинот на
издавање и одземање на легитимацијата на работниците кои работат на задачите и работите на стручниот надзор
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на лиценците за вршење на одделни
видови на јавен превоз во патниот сообраќај и начинот и постапката за добивање и одземање на лиценците како и
за продолжување на лиценцата за автотакси превоз на патници.........................
46/15
794. Правилник за поблиските критериуми
за просторните, техничките уреди како
и формата и содржината на сертификатот за подготвеност за сообраќај на возилата...........................................................
60/2
795. Правилник за формата и содржината
на дозволата за општински линиски
превоз на патници....................................
60/8
921. Решение од Министерството за транспорт и врски.............................................. 72/19
922. Решение од Министерството за транспорт и врски.............................................. 72/19
1012. Правилник за потребната опрема и
начинот на определување на категоријата на автобуските станици……….......
80/6
1090. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските
критериуми за просторните, техничките уреди, како и формата и содржината
на сертификатот за подготвеност за сообраќај на возилата..................................
86/2
1110. Правилник за посебните техничко –
експлоатациони услови за возилата за
вршење на одделните видови на превоз
во патниот сообраќај и за формата и
содржината на Потврдата за исполнување на посебните техничко – експлоатациони услови........................................ 87/109
1286. Правилник за нормативи и стандарди
за проектирање и градење на долниот
строј на пругите.......................................
98/2
1287. Правилник за нормативите и стандардите за проектирање и градење на
стабилни постројки за електрична
влеча со монофазен систем 25kV,
50Hz...................................................... 98/41
1288. Правилник за начинот на издавање
и одземање на службената легитимација, формата, содржината, образецот и амблемот на службената легитимација на инспекторот надлежен за
железничка инфраструктура, за влеча
на возови и возни средства, за железнички сообраќај и превоз и за сигнално-сигурносни, телефонско телеграфски и електротехнички постројки 98/55
1289. Правилник за начинот на одржување,
начинот на водење на евиденција и користењето на податоците од евиденцијата на долниот строј на пругите.............. 98/57
1290. Правилник за начинот на одржување,
начинот на водење на евиденција и користењето на податоците од евиденцијата на стабилните постројки за електрична влеча со монофазен систем 25
KV, 50 HZ................................................. 98/98
1291. Правилник за составните делови на
железничката инфраструктура............... 98/107
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1292. Правилник за начинот и постапката за
издавање и одземање на дозвола за регулирање на железничкиот сообраќај и
дозвола за управување со железничко
возило, формата и содржината на образецот на дозволата и форма и содржина и начинот на водење на евиденцијата за издадени и одземени дозволи........
1293. Правилник за начинот на поставување на заштитна ограда на пешачки
премин преку пруга.................................
1294. Правилник за критериумите и постапката за сведување, утврдување на места на вкрстување и начин на вкрстување на пруга и пат во исто ниво..............
1448. Правилник за техничките критериуми,
местото на вкрстување и мерките за
обезбедување на безбедно одвивање на
сообраќајот на патните премини..............
1524. Број на поединечни транспортни дозволи по квоти со назнака кој вид од
нив се критични дозволи……………....
1586. Правилник за формата и содржината
на образецот за водење на база на податоци за извршените проверки при
превозот на опасни материи...................
1587. Правилник за форматa и содржинатa
на листата на проверки за извршената
контрола при превозот на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај...........................................................
1736. Правилник за посебните услови за
планирање, проектирање, изградба и
реконструкција на аеродром...................
1737. Правилник за условите за поставување, градба и обележување на објекти,
инсталации и уреди во зоната на аеродромот, објекти и уреди за контрола на
летањето, и објекти надвор од зоната
на аеродромот коишто можат да влијаат на безбедноста на воздушниот сообраќај и условите и начинот на обработка на земјиштето во зоната на аеродромот и земјиштето во негова непосредна близина.........................................
1852. Правилник за начинот на одржување,
начинот на водење на евиденција и користењето на податоците од евиденцијата на горниот строј на пругите............
1853. Правилник за нормативи и стандарди
за проектирање и градење на сигнално
- сигурносни и телекомуникациски
уреди.........................................................
1854. Правилник за начинот на одржување,
начинот за водење на евиденција и користење на податоците од евиденцијата на сигнално-сигурносни и телекомуникациони уреди, објекти и постројки..
1855. Правилник за критериумите на стручна подготовка на другиот технички
персонал, деловниот простор, опремата и уредите, како и начинот и постапката за вршење на технички преглед на
железничките возила...............................

98/108
98/111

98/112

109/17
115/33

122/162

122/163
130/27

130/27

137/41

137/68

137/74

137/96
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1856. Правилник за техничките критериуми
за определување на објекти од посебно
значење за безбедноста на железничкиот сообраќај и мерките за заштита за
обезбедување на тие објекти..................
1907. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање
1956. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови
кои треба да ги исполнува лице за да
врши инспекциски надзор на давањето
на услугите на воздухопловна навигација............................................................
1957. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови
кои треба да ги исполнува лице за да
врши инспекциски надзор на обезбедувањето од дејствија на незаконско
постапување...........................................
1980. Правилник за образецот на дозволата
за слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај..................
1987. Правилник за начинот на издавање и
одземање на дозволата за вршење јавен
превоз на патници и стока во железнички сообраќај, формата и содржината на образецот на дозволата, формата,
содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени дозволи...........................................................
1988. Правилник за начинот на издавање и
одземање на решение за безбедност,
формата и содржината на образецот на
решението, формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени решенија......................
1989. Правилник за начинот на издавање и
одземање на дозволата и решението за
безбедност за управување со железничка инфраструктура, формата и содржината на дозволата и решението за
безбедност................................................
1990. Правилник за нормативи и стандарди
за проектирање и градење на горен
строј на пругите.......................................
2118. Правилник за содржината, постапката и
начинот на водење на електронска евиденција на имиња на улици, плоштади,
мостови и други инфраструктурни објекти, броеви за нумерирање на објектите и за содржината, постапката и
начинот на водење на електронскиот
регистар......................................................
2188. Правилник за бројот и составот на
членовите на екипаж за безбедна пловидба на бродовите во внатрешната
пловидба во зависност од погонските
машински уреди......................................
2189. Правилник за формата и содржината
на легитимацијата на инспекторот за
безбедност во внатрешната пловидба
и начинот на нејзиното издавање и одземање.......................................................

137/97
140/8

143/2

143/8
144/10

145/21

145/41

145/60
145/94

152/14

156/30

156/31
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2190. Правилник за местата за нуркање, начинот на нивното обележување и потребната нуркачка опрема........................
2191. Правилник за видот и обележувањето
на капалиштето........................................
2192. Правилник за начинот и постапката за
пробно возење на брод............................
2193. Правилник за начинот на истакнување
и веење на знаме......................................
2244. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на инспекциски надзор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски услуги, и посебните услови
кои треба да ги исполнува лицето за да
врши инспекциски работи......................

156/32
156/33
156/37
156/37

158/153

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Рег. бр.
383. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на дозвола за
преработка, третман и/или за складирање на отпад, формата и содржината на
дозволата како и минималните технички услови за вршење на дејноста преработка, третман и/или складирање на
отпад.........................................................
442. Правилник за начинот и условите за
складирање на отпадот, како и условите што треба да ги исполнуваат локациите на коишто се врши складирање
на отпад.....................................................
550. Правилник за минималните технички
услови и условите во поглед на заштитата на животната средина кои треба
да ги исполнуваат претоварните станици, условите што треба да ги исполнуваат локациите на кои се градат односно се поставуваат претоварните станици, како и роковите за чување на отпадот во претоварната станица според
видовите на отпад....................................
652. Правилник за начинот и условите за постапување со ПХБ, начинот и условите
што треба да ги исполнуваат инсталациите
и објектите за отстранување и за деконтаминација на ПХБ, искористените ПХБ
и начинот на означување на опремата
којашто содржи ПХБ..............................
866. Наредба за забрана на внатрешен промет, откуп и извоз на отпадоци и остатоци на производи од железо, челик,
алуминиум, бакар, олово, цинк, калај,
бронза и месинг.......................................
965. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за преработка, третман и/или за складирање
на отпад, формата и содржината на
дозволата како и минималните технички услови за вршење на дејноста преработка, третман и/или складирање на
отпад…………………………….............

Бр./стр.

23/50

29/15

39/17

48/20

65/20

76/23

1203. Правилник за начинот и постапката на
обезбедување пристап до информациите
во врска со животната средина..................
1204. Правилник за составот на комисијата
и начинот на нејзината работа, програмата и начинот на полагање на стручниот испит, висината на надоместокот
за полагање на стручниот испит и надоместокот за воспоставување и одржување на Листата на експерти и начинот на стекнување и губење на статус
на експерт за оцена на влијанието на
проектот врз животната средина, како
и начинот и постапката за вклучување
и исклучување од Листата на експерти
1487. Правилник за формата и содржината
на жигот на Државниот инспекторат за
животна средина, овластениот инспектор за животна средина на општината
и општината во градот Скопје и овластениот инспектор на градот Скопје.......
1498. Наредба за престанок за важење на
Наредбата за забрана на внатрешен
промет, откуп и извоз на отпадоци и
остатоци на производи од железо, челик, алуминиум, бакар, олово, цинк,
калај, бронза и месинг.............................
1523. Правилник за формата и содржината
на дозволата, барањето и Регистарот за
издадени дозволи за трговија со неопасен отпад, начинот и постапката за издавање на дозволата, начинот на водење на евиденцијата како и условите за
начинот за вршење на дејноста трговија со неопасен отпад………....................
1696. Правилник за содржината, формата и
начинот на донесување на планот за
вршење на инспекциски надзор…........
1710. Правилник за составот на Комисијата
и начинот на нејзината работа, Програмата и начинот на полагање на стручниот испит, висината на надоместокот за
полагање на стручниот испит и на надоместокот за воспоставување и одржување на Листата на експерти за стратегиска оцена на животната средина и начинот на стекнување и губење на статус
на експерт за стратегиска оцена на животната средина, како и начинот и постапката за вклучување и исклучување
од Листата на експерти.............................
1774. Правилник за формата и содржината
на барањето за основање на депонија
за неопасен и инертен отпад...................
1775. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за Програмата и начинот за полагање стручен испит за управител со отпад, образецот
на уверението, како и висината и начинот на плаќање на надоместокот за
полагање на стручен испит за управител со отпад..............................................
1776. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето, формата и содржината на дозволата за собирање и
за транспортирање на комунален и
друг вид на неопасен отпад....................

93/13

93/14

112/20

113/184

115/25
128/26

129/12
133/26

133/28

133/28
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1909. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање дозвола, како
и формата и содржината на дозволата
за оператор на депонија..........................
1948. Правилник за методологијата за инвентаризација и утврдување на нивото
на емисии на загадувачките супстанции во атмосферата во тони годишно
за сите видови дејности, како и други
податоци за доставување на програмата за мониторинг на воздухот на Европа (ЕМЕП)................................................
2013. Правилник за начинот на постапување со медицинскиот отпад, како и
начинот на пакување и обележување
на медицинскиот отпад………………...
2038. Правилник за општите правила за постапување со комуналниот и со другите видови неопасен отпад.......................
2194. Правилник за начинот и постапката за
работа, следење и контрола на депонијата за време на работењето, следење и
контрола на депонијата во фазата на затворање и натамошна грижа за депонијата по затворањето, како и начинот и
условите за грижа за депониите откако
тие ќе престанат да работат........................
2195. Правилник за постапките и начинот
на собирање, транспортирање, преработка, складирање, третман и отстранување на отпадните масла, начинот на
водење евиденција и доставување на
податоците................................................

35.
36.
140/16

38.
60.
142/21

147/12
62.

156/38

63.
64.

156/47

65.
66.

Бр./стр.

Решение од Министерството за локална
самоуправа.....................................................
443. Решение од Министерството за локална
самоуправа.....................................................
444. Решение од Министерството за локална
самоуправа.....................................................
923. Решение од Министерството за локална
самоуправа ....................................................

61.

146/57

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Рег. бр.

37.

67.

6.

1/7

68.

29/20
29/20
72/19

69.

KOМИСИЈА ЗА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ
Рег. бр.
7.
19.
20.
32.
33.
34.

Бр./стр.
Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.............
Решение за давање дозвола за работење на брокер.............................................
Решение за давање дозвола за работење на брокер.............................................
Решение на Комисијата за хартии од
вредност....................................................
Решение на Комисијата за хартии од
вредност....................................................
Решение на Комисијата за хартии од
вредност....................................................

70.
1/7
2/7

71.

2/7
4/2
4/2
4/2

72.
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Решение на Комисијата за хартии од
4/2
вредност....................................................
Решение на Комисијата за хартии од
вредност....................................................
4/3
Решение на Комисијата за хартии од
вредност....................................................
4/3
Решение на Комисијата за хартии од
4/3
вредност....................................................
Правилник за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето
за издавање на дозвола за работење на
брокерска куќа……………….................
6/14
Правилник за формата и содржината
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декември 2006 година.............................
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 99/2006 од 10
јануари 2007 година................................
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 160/2006 од 10
јануари 2007 година................................
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 70/2006 од 17
јануари 2007 година................................
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 199/2005 од 24
јануари 2007 година................................
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 111/2006 од 24
јануари 2007 година................................
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 185/2006 од 17
јануари 2007 година................................
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 133/2006 од 7
февруари 2007 година.............................
Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 222/2006 од 21
февруари 2007 година.............................
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 208/2006 од 28
февруари 2007 година.............................

2/2
2/4
2/5
2/6
5/39
7/4
7/6
9/22
16/16
16/17
20/4
22/40
28/24
31/20
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509. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 177/2006 од 7
март 2007 година.....................................
510. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 197/2006 од 14
март 2007 година.....................................
511. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 23/2007 од 14
март 2007 година.....................................
604. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 238/2006 од 21
март 2007 година.....................................
674. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 179/2006 од 4
април 2007 година...................................
675. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 240/2006 од 4
април 2007 година...................................
760. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 188/2006 од 4
април 2007 година...................................
761. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 12/2007 од 4
април 2007 година...................................
797. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 236/2006 од 2 мај
2007 година..............................................
798. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 15/2007 од 2 мај
2007 година..............................................
799. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 23/2007 од 2 мај
2007 година..............................................
840. Одлука на Уставниот суд на Република
841.
925.
926.
927.

Македонија, У. бр. 58/2006 од 8 и 9 мај
2007 година..................................................
Решение на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 122/2006 од 8 и 9 мај
2007 година..................................................
Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 146/2006 од 30 мај
2007 година..................................................
Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 232/2006 од 30 мај
2007 година..................................................
Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 76/2006 од 16 мај
2007 година..................................................

970. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 24/2007 од 6 јуни
2007 година..............................................
971. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 34/2007 од 6 јуни
2007 година..............................................
972. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 170/2006 од 6 јуни
2007 година....................................................
981. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 184/2006 од 6 јуни
2007 година....................................................
1000. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 39/2006 од 6 јуни
2007 година....................................................
1001. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 195/2006 од 6 јуни
2007 година....................................................

35/49
35/50
35/51
42/53
50/9
50/11
57/21
57/22
60/8
60/10
60/12
64/24
64/25
72/20
72/21
72/23
77/14
77/16
77/16
78/29
79/82
79/83

Страна 61

1013. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 133/2005 од 6 јуни
2007 година...................................................
1014. Издвоено мислење на Одлуката У.бр.
39/2006 од 18 мај 2007 година................
1044. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 61/2007 од 20 јуни
2007 година....................................................
1045. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 151/2006 од 20 јуни
2007 година....................................................
1046. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 239/2006 од 20 јуни
2007 година....................................................
1092. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 66/2006 од 4 јули 2007
година.............................................................
1093. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 16/2007 од 27 јуни
2007 година....................................................
1111. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 127/2006 од 4 јули 2007
година........................................................................
1135. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 40/2007 од 4 јули
2007 година..............................................
1136. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 64/2007 од 27 јуни 2007 година.........................................
1137. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 119/2006 од 27
јуни 2007 година......................................
1138. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 167/2006 од 27
јуни 2007 година......................................
1139. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 227/2006 од 20
јуни 2007 година......................................
1177. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 73/2007 од 11
јули 2007 година......................................
1178. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 228/2006 од 11
јули 2007 година......................................
1406. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 45/2006 од 11 јули
2007 година....................................................
1525. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 126/2006 од 12
септември 2007 година................................
1526. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 28/2007 од 12
септември 2007 година................................
1527. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 62/2007 од 12
септември 2007 година................................
1528. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 68/2007 од 12
септември 2007 година................................
1539. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 169/2006 од 12 септември 2007 година......................................
1540. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 93/2007 од 12 септември 2007 година............................................
1589. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 20/2007 од 19 септември 2007 година............................................

80/7
80/16
83/5
83/6
83/8
86/3
86/5
87/111
88/19
88/21
88/22
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88/25
90/5
90/6
106/80
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1625. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 49/2007 од 19
септември 2007 година............................
1626. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 201/2006 од 19
септември 2007 година............................
1627. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 214/2005 од 19
септември 2007 година............................
1794. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 133/2005 од 24
октомври 2007 година.............................
1795. Издвоено мислење од 24 октомври
2007 година..............................................
1796. Одлука на Уставниот суд на
Република Македонија, Су.бр. 788/07
од 1 ноември 2007 година.......................
1865. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 134/2007 од 7
ноември 2007 година.............................
1910. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 48/2006 од 7
ноември 2007 година...............................
1911. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 80/2006 од 7
ноември 2007 година...............................
1991. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 237/2006 од 21
ноември 2007 година...............................
2014. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 159/2007 од 14
ноември 2007 година...............................
2015. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 220/2005 од 28
ноември 2007 година...............................

123/25
123/26
123/28
134/30
134/35
134/36
138/23
140/23
140/24
145/127
146/61
146/63

СУДСКИ СОВЕТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
201. Одлука за избор на претседател на
Судскиот совет на Република Македонија............................................................
202. Одлука за избор на заменик претседател на Судскиот совет на Република
Македонија...............................................
203. Деловник за работа на Судскиот совет
на Република Македонија.......................
204. Правилник за постапката и начинот за
утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција..................
205. Правилник за постапката на дисциплинска одговорност на судиите..............
206. Правилник за поведување и утврдување на трајно губење на способноста за
вршење судиска функција......................
207. Правилник за формата и содржината
на образецот и постапката за издавање
и одземање на судската легитимација.....
213. Решение од Судскиот совет на Република Македонија..........................
214. Решение од Судскиот совет на Република Македонија..........................
215. Решение од Судскиот совет на Република Македонија..........................

Бр./стр.

15/6
15/6
15/6
15/13
15/15
15/17
15/17
16/16
16/16
16/16

508. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија..........................................
602. Одлука за прераспоредување на судиите во Основниот суд Скопје I – Скопје –
кривичен суд.............................................
603. Одлука за прераспоредување на судиите во Основниот суд Скопје II – Скопје – граѓански суд.....................................
691. Решение од Судскиот совет на Република Македонија........................................
758. Одлука на Судскиот совет на Република Македонија......................................
759. Одлука на Судскиот совет на Република Македонија......................................
867. Одлука од Судски совет на Република
Македонија...............................................
868. Решение за престанок на судиска
функција на судија на Основен суд –
Штип.........................................................
924. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
1166. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
1402. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
1403. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
1404. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
1405. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
1568. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија......................................
1569. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
1697. Оглас од Судскиот совет на Република
Македонија...............................................
1797. Одлука за избор на судии на Апелациониот суд во Гостивар.............................
1798. Одлука за избор на судии на Управен
суд.............................................................
Исправка.................................................
1799. Оглас за избор на претседател на Управниот суд...............................................
1800. Оглас за избор на претседател на Апелационен суд - Гостивар.........................
1912. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија......................................
1913. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија......................................
1914. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
Исправка на Одлуките бр. 07-1789/1 и
07-1790/1 од Судскиот совет на Република Македонија......................................
2097. Одлука за избор на претседател на Управниот суд...............................................
2098. Одлука за избор на претседател на
Апелациониот суд - Гостивар................
2099. Решение за престанок на судиска
функција на судија на Основниот суд
Скопје 2 - Скопје......................................
2100. Решение за престанок на судиска
функција на судија на Апелационен
суд Гостивар.............................................

35/49
42/51
42/52
52/4
57/20
57/20
65/20
65/20
72/20
89/12
106/80
106/80
106/80
106/80
119/7
119/7
128/32
134/37
134/37
136/96
134/37
134/38
140/26
140/26
140/26
147/14
151/27
151/27
151/27
151/27
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2150. Одлука за избор на претседател на
Апелационен суд Скопје…………….....
2151. Одлука за избор на претседател на Основен суд Охрид......................................
2152. Одлука за избор на претседател на Основен суд Струга......................................
2153. Одлука за избор на претседател на Основен суд Крушево..................................
2154. Одлука за избор на претседател на Основен суд Кратово...................................

155/14
155/14
155/15
155/15
155/15

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Рег. бр.
18.

Бр./стр.
Одлука за изменување на Одлуката за
именување на претседатели, членови и
нивни заменици на општинските изборни комисии.........................................

2/7

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ
РАБОТИ
Рег. бр.
88.
89.
90.
177.
208.
537.
538.
539.
540.
579.
580.
653.
654.
708.
781.
782.

Бр./стр.
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности…..
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности.....
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности.............................................
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......

842. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.................

891. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
982. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности.............................................

6/75
6/75
6/75
12/12
15/19
38/19
38/20
38/20
38/20
41/24
41/24
48/25
48/25
53/9
58/51
58/51
64/27
67/70
78/30
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1047. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1048. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1049. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1083. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1084. Правилник за начинот на снимањето
на недвижностите....................................
1085. Правилник за начинот на изготвување
на нумеричките податоци за недвижностите......................................................
1086. Правилник за основни геодетски работи и за поставување на мрежи на геодетски точки........................................................
1179. Решениe за ставање во примена на
установен катастар на недвижности…..
1180. Решениe за ставање во примена на
установен катастар на недвижности…..
1207. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1208. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1209. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1210. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1244. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1245. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1246. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1247. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1248. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1752. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1753. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1927. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1928. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1982. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2046. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности...
2047. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности....
2148. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2245. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2246. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2247. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2248. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2249. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
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Правилник за дополнување на Правилникот за Методологијата за пресметување
на годишниот надоместок за надзор на
пазарот за електронски комуникации....

Одлука за изменување на Планот за
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мрежи и услуги на Република Македонија............................................................
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електронски комуникации......................
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чинот на нивното објавување...................
142. Одлука за повторување на јавен тендер
бр.02-1771/1 за доделување на одобренија
за користење на радиофреквенции од
радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6GHZ, за
фиксен безжичен пристап за шест региони
84/90
во Република Македонија................................
168. Решение од Агенцијата за електронски
99/6
комуникации............................................
233. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G)................................................ 136/95
239. Одлука за изменување на Одлуката за
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141/4
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АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
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НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“
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245. Правилник за дополнување на Правилникот за обука, преквалификација
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и други лица............................................. 146/82
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другите податоци со кои располага и
ги обработува Агенцијата за вработување на Република Македонија.............. 158/158
ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
Рег. бр.
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „23 ОКТОМВРИ“
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „МАЈКА ТЕРЕЗА“
Рег. бр.

Бр./стр.

1356. Одлука за доделување на наградата
“Мајка Тереза“ во 2007 година, за особено значајни остварувања од интерес
на државата во областа на хуманоста и
човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното
разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери................................................... 103/20
ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“
Рег. бр.

Рег. бр.
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3.

4.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „МИТО
ХАЏИВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“

5.
Бр./стр.

402. Одлука за доделување на наградата „Мито Хаџи Василев – Јасмин“ во 2006 година
за остварувања во областа на публицистиката и новинарството.....................................

25/68
2039. Одлука за доделување на наградата
“Мито Хаџи Василев - Јасмин” во 2007
година за остварувања во областа на
публицистиката и новинарството од
интерес на Република Македонија......... 147/15

128/2

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

2.

1551. Одлука за доделување на наградата
“11 Октомври“ во 2007 година за највисоко признание за животно дело во
областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен
интерес на Република Македонија......... 117/109

Бр./стр.

1684. Одлука за доделување на наградата
“23 Октомври” во 2007 година за долгогодишни остварувања во областа на
науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историското наследство
на Република Македонија...........................

Бр./стр.
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Бр./стр.

1917. Одлука за доделување на наградата
“Св. Климент Охридски “ во 2007 година за оддавање на највисоко признание за долгогодишни остварувања во
областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, спортот, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во
социјалната дејност од интерес на Република Македонија................................ 140/27

Бр./стр.

684. Одлука за доделување на наградата
“Гоце Делчев” за 2007 година, за особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката.......................................................
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219. Одлука за изменување на Одлуката за
утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурениците можат да остварат право на
товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.............................
220. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за здравствени услуги од радиодијагностика...........
221. Одлука за изменување на Одлуката за
усвојување на Методологија за утврдување на завршени специјалистичко консултативни стоматолошки здравствени услуги и Методологија за утврдување на цени,
како и цени на завршените услуги...............
Исправка......................................................
222. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од
задолжителното здравствено осигурување...........................................................
223. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и
други помагала.........................................
230. Одлука за изменување на Списокот на
ортопедски и други помагала.................
252. Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица
во вкупните трошоци на здравствените
услуги и лековите....................................
253. Одлука за утврдување на референтна
цена за интраокуларни леќи...................
254. Одлука за исправање на техничките
грешки во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија...................

255. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита..................... 151/68
СТОПАНСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
115/67

Рег. бр.

Бр./стр.

52.

115/68

115/71

Договор за спогодбено раскинување на
Договорот за издавање и работење со чекови по тековни сметки на граѓани (“Службен
весник на РМ“ бр. 94/01 и 16/02).......................... 35/58
152. Договор за формата на чековниот
бланкет и начинот за наплата/исплата
на чек........................................................
88/29
236. Правилник на постојаниот избран суд
(Арбитража) при Стопанската комора
на Македонија.......................................... 140/27
237. Правила за трошоците во постапката
пред постојаниот избран суд (Арбитража) при Стопанската комора на Македонија........................................................ 140/34
АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

132/15
Рег. бр.
132/15
132/19

132/20
137/98

2.
34.

Одлука од Адвокатската комора на РМ..
1/8
Решение од Адвокатската комора на
Република Македонија............................ 23/68
121. Решение од Адвокатската комора на
Република Македонија............................ 70/47
238. Одлука од Адвокатската комора на Република Македонија................................ 140/35
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
75.

132/22

132/22
134/47

76.
77.
78.
79.

151/66
80.
151/67
81.
151/67

Бр./стр.
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отпочнување со работа на извршителот.............................................................
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отпочнување со работа на извршителот.............................................................
Решение за определување на денот за
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Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот.............................................................

ОСНОВЕН СУД ОХРИД
52/6
Рег. бр.

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА
СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Рег. бр.
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Бр./стр.

Правилник за едукатори и ментори во
Академијата за обука на судии и јавни
обвинители....................................................
44/24
71. Правилник за начинот и постапката за
полагање и оценување на приемниот
испит во Академијата за обука на судии и јавни обвинители........................... 51/13
72. Правилник за начинот и постапката
за полагање и оценување на квалификацискиот тест во Академијата за
обука на судии и јавни обвинители... 51/16
98. Програма за полагање на приемниот
испит во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република
Македонија............................................... 57/23
139. Одлука од Комисијата за квалификација и прием на кандидати во Академијата за обука на судии и јавни обвинители.......................................................
81/44
164. Правилник за почетокот, редот и дисциплината, дисциплинската одговорност и други права и обврски на кандидатите за почетна обука во Академијата-теоретска настава-...............................
95/8
180. Правилник за реализирање на програмите за постојано стручно усовршување.............................................................. 108/84

Бр./стр.

235. Решение за постојани судски вештаци
во Основниот суд Охрид……................. 139/13

65.

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II СКОПЈЕ
Рег. бр.

ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП
Рег. бр.

182. Листа на постојани вештаци во Основен суд Прилеп........................................ 110/102
ОСНОВЕН СУД РЕСЕН
Рег. бр.

ОСНОВЕН СУД СВЕТИ НИКОЛЕ
Рег. бр.

Бр./стр.

256. Решение за постојани судски вештаци
во Основниот суд Свети Николе............ 152/19
ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО
Рег. бр.

Бр./стр.

229. Список на именувани вештаци во
Основен суд Тетово – Тетово................. 134/46

ОСНОВЕН СУД БИТОЛА
Рег. бр.

Бр./стр.

232. Листа на постојани вештаци на Основен суд - Ресен......................................... 135/44

Бр./стр.

246. Список на именувани вештаци во Основен суд Скопје II - Скопје................... 147/15

Бр./стр.

Бр./стр.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

181. Список на постојани судски вештаци
во Основен суд Битола............................ 110/99
Рег. бр.
ОСНОВЕН СУД ДЕЛЧЕВО
Рег. бр.

26.

Бр./стр.

257. Листа на постојани вештаци во Основен суд Делчево....................................... 155/15
ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ
Рег. бр.

Бр./стр.
Список на постојани вешти лица во
Основниот суд Кавадарци (ОД).............

Бр./стр.
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Решение од Нотарската комора на Република Македонија................................
27. Решение од Нотарската комора на Република Македонија................................
57. Решение од Нотарската комора на
Република Македонија............................
83. Решение од Нотарската комора на
РМ......................................................
84. Решение од Нотарската комора на
РМ......................................................
124. Правилник за нотарска тарифа….........

15/19
15/19
39/24
52/7
52/7
76/23
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99.

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА

107.
Рег. бр.

Бр./стр.

4.

Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржи ната на обрасците на лиценцата за работа на
здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата................
4/4
176. Одлука за висината на трошоците за
издавање, продолжување и обновување на лиценци за работа на здравствени работници со високо образование
од областа на фармацијата - дипломирани фармацевти...................................... 103/20
177. Правилник за облиците на стручното
усовршување, критериумите за распоредување на облиците и бодовите за
обновување на лиценцата за работа на
здравствените работници со високо
образование од областа на фармацијата............................................................. 103/21

120.
122.

123.
151.
262.

263.

264.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
Рег. бр.

Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република
Македонија“ за 2007 година................... 12/12
7. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на
прописи на Република Македонија за
2007 година..............................................
12/13
8. Одлука за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки
документи во службеното гласило
„Службен весник на Република Македонија“ за 2007 година…………............
12/13
228. Одлука за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки
документи во службеното гласило
“Службен весник на Република Македонија“...................................................... 133/30
ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА
ИНФРАСТРУКТУРА
„МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“
Рег. бр.

Бр./стр.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.

33.

Рег.бр.

216. Правилник за формата и содржината
на образецот на легитимацијата на
инспекторот за управување со кризи и
начинот на нејзиното издавање и одземање.......................................................... 130/30
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА
СИГУРНОСТ
Рег. бр.
31.

Бр./стр.
Правилник за утврдување на висината
на трошоците за издавањето на дозволата............................................................

Бр./стр.

204. Правила за условите за користење на
технолошко индустриската развојна
зона “Скопје” - Скопје........................... 117/110
205. Тарифник на основачот на ТИР3 –
„Скопје“ на надоместоци за извршени
услуги кон корисниците на ТИР3 –
„Скопје“.................................................... 117/113
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И
СПАСУВАЊЕ
Рег.бр.

21/15
21/17

19/19

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Бр./стр.
Правилник за заштита на малолетната
публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички,
психички и морален развој......................
Одлука за класификација на радио и
на телевизиските програми.....................

Бр./стр.

Рег.бр.

242. Правилник за внатрешен ред во железничкиот сообраќај.............................. 145/130

32.

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
КРИЗИ

Бр./стр.

6.

Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност............................................ 57/29
Правилник за изменување на Правилникот за форматите на радио и на телевизиските програмски сервиси…........... 61/44
Одлука од Советот за радиодифузија...
67/26
Правилник за користење телефонски
услуги со посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски
сервиси........................................................
72/28
Правилник за начинот на идентификација на спонзорите во радио и во ТВ
програмите..................................................... 72/28
Одлука од Советот за радиодифузија......
88/29
Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво “ТВ
Тоска” ДОО, Скопје................................... 158/156
Одлука за одземање на дозволата за
вршење на радиодифузна дејност на
Трговското радиодифузно друштво
“Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ,
Куманово.................................................. 158/157
Одлука за одземање на дозволата за
вршење на радиодифузна дејност на
Трговското радиодифузно друштво
“Аљбана” ДООЕЛ, Куманово................ 158/157

28.

Бр./стр.
Овластување за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни
апарати......................................................
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29.
104.
105.

106.
125.

Овластување за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари.........
Овластување за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни
апарати......................................................
Овластување за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари
и откривање на експлозивни смеси........
Овластување за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари........
Измени и дополнувања на Правилникот за начинот на одредување на местата на кои задолжително треба да се
наоѓаат уредите и инсталациите за
заштита од пожари, другата противпожарна опрема, средствата за гаснење
на пожари и противпожарните апарати,
нивното одржување во исправна состојба, посебното обележување и достапноста за употреба („Службен весник на РМ“ бр. 74/06)………..................

19.
17/56
61/43

61/44
61/44

73.

76/27

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

50.
53.

55.
56.
69.
51/19

85.
86.
87.

72/29

88.
89.
90.
91.

Бр./стр.
Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

25.

54.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
Рег.бр.

24.

49.

Бр./стр.

124. Правилник за формата и содржината
на образецот на анкетниот лист.............

23.

48.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА
КОРУПЦИЈАТА
Рег.бр.

22.

47.

Бр./стр.
Статут на Комисијата за заштита на
правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер......................

21.

30.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ
ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Рег.бр.

20.

14/20
14/20
14/20
14/21
14/21
14/21
14/22
14/22
14/22

92.
93.
94.
95.
96.
100.
101.
114.
127.
130.
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конкуренцијата.........................................
Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
Одлука на Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
Решение на Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
Решение на Комисијата за заштита на
конкуренцијата……………………….....
Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

14/23
14/23
14/23
14/23
14/24
14/24
14/24
18/32
32/39
32/39
32/39
32/39
35/58
35/59
35/59
35/60
49/25
52/7
53/10
53/11
53/11
53/11
53/11
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53/12
53/12
53/12
53/12
57/31
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63/40
76/28
78/31
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131. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
132. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
133. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
134. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
135. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
141. Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
170. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
171. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
183. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
184. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
185. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
186. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
187. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
188. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
189. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
190. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
191. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
206. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
207. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
208. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
209. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
210. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
211. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
212. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
225. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................
226. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................

78/31
78/31
78/32

227. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата...................................... 132/24
240. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 142/64
241. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 142/64

78/32

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА
ЗАМП НА РМ

78/32
83/11
101/11
101/12
111/28

Рег.бр.
45.
46.

111/28

111/29
111/30
111/31
111/31
111/32

Правилник со тарифа за користење
авторски музички дела............................
Правилник за заштита на авторските
права и распределба на авторските надоместоци.................................................

Рег.бр.

117/115
117/115
117/115

132/24
132/24

Бр./стр.

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН
МАТЕРИЈАЛ
Рег.бр.

Бр./стр.

676. Национална сортна листа....................
224. Национална сортна листа....................
231. Национална сортна листа....................

Рег.бр.
102. Програма за поддршка на одржливиот
развој на локалните заедници на
Национален парк „Пелистер“.................

Цена 200 денари
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

50/12
132/22
135/42

ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК
„ПЕЛИСТЕР“

117/116
117/116

31/29

214. Правилник за времето што треба да го
помине и условите што треба да ги исполни осуденото лице во установата од
определен вид или во соодветно одделение на установата од општ вид................. 123/31
215. Правилник за утврдување на критериумите за предвремено отпуштање на
осуденото лице пред истек на казната.... 123/32

117/114
117/114

31/24

УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИТЕ

111/28
111/29

Бр./стр.

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

Бр./стр.
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