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881. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за јавните собири.................. 66/21

882. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за складирање и заштита од 
запални течности и гасови...................... 66/22

883. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за обезбедување на лица и имот.. 66/23

 Исправка................................................. 84/51
884. Закон за банките...................................... 67/1
885. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за финансирање на едини-
ците на локалната самоуправа................ 67/65

892. Закон за вработување и работа на 
странци...................................................... 70/2

893. Закон за спречување судир на интереси.. 70/33
913. Закон за основање на Агенција за фи-

нансиска поддршка во земјоделството 
и руралниот развој................................... 72/2
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935. Закон за соработка меѓу Република 
Македонија и Меѓународниот криви-
чен суд за гонење лица одговорни за 
сериозни повреди на меѓународното 
хуманитарно право извршени на тери-
торијата на поранешна Југославија........ 73/2

966. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за заштита на потрошувачи-
те................................................................ 77/1

983. Закон за заштита од  бучава во живот-
ната средина............................................. 79/2

984. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за супервизија на осигуру-
вање........................................................... 79/30

985. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за индустриската сопстве-
ност............................................................ 79/75

986. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за техничката инспекција.... 79/76

1015. Закон за изменување на Законот за
пожарникарството...................................... 81/2

1016. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за идентификација и ре-
гистрација на животните......................... 81/2

1017. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за државен пазарен инспек-
торат.......................................................... 81/12

1051. Закон за заштита на нови сорти на зем-
јоделски растенија................................... 84/2

1052. Закон за изменување на Законот за 
трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал................................. 84/20

1053. Закон за изменување на Законот за 
метрологијата........................................... 84/20

1054. Закон за изменување и дополнувањe 
на Законот за заштита на природата...... 84/21

1055. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за ловството.......................... 84/39

1056. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за безбедност на храната и 
на производите и материјалите што до-
аѓаат во контакт со храната.................... 84/40

1057. Закон за изменување на Законот за 
производство и промет на вооружува-
ње и воена опрема.................................... 84/48

1058. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за контрола на извоз на стоки и 
технологии со двојна употреба................ 84/49

1059. Закон за изменување на Законот за сте-
чај.............................................................. 84/51

1073. Закон за волонтерството......................... 85/2
1094. Закон за мирно решавање на работни-

те спорови................................................. 87/2
1095. Закон за обезбедување на побарувањата..... 87/10
1096. Закон за меѓународно приватно право..... 87/24
1097. Закон за малолетничка правда............... 87/48
1098. Закон за Државното правобранителство... 87/85
1099. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за договорен залог................ 87/92
1190. Закон за превоз на опасни материи во 

патниот и железничкиот сообраќај........ 92/1
1191. Закон за безбедност и здравје при ра-

бота............................................................ 92/34
1192. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за квалитетот на амбиент-
ниот воздух............................................... 92/51

1193. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за даноците на имот............. 92/59

1194. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за административните такси........ 92/61

1195. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за комуналните такси........... 92/63

1252. Изменување и дополнување на Буџе-
тот на Република Македонија за 2007 
година........................................................ 96/1

1388. Закон за лековите и медицинските по-
магала........................................................ 106/2

1389. Закон за задолжување на Република 
Македонија со заем кај  Меѓународната 
банка за обнова и развој - Светската 
банка по договор за Вториот Програм-
ски заем за развојни политики - ПДПЛ 2 106/49

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 транспор-
тот во Југоисточна Европа - ТТФСЕ 2.. 106/51

1391. Закон за задолжување на Република 
Македонија кај Меѓународната банка за 
обнова и развој - Светскатa банка по 
Договор за заем за Проектот за зајакну-
вање на земјоделството и пристапување 106/52

1407. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за управување со от-
падoт..................................................... 107/2

1408. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за Царинската управа......... 107/27

1409. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за царински мерки за заш-
тита на правата од интелектуална соп-
ственост.................................................. 107/29

1449. Закон за производи за заштита на ра-
стенијатa................................................... 110/1

1450. Закон за безбедност во снабдувањето 
со крв......................................................... 110/47

1451. Закон за воспоставување мрежа за 
прибирање на сметководствени пода-
тоци од земјоделски стопанства............. 110/63

1452. Закон за платите на судиите.................. 110/69
1453. Закон за ѓубриња..................................... 110/73
1488. Закон за правната положба на црква, 

верска заедница и религиозна група...... 113/1
1489. Закон за хемикалии................................. 113/7
1490. Закон за ветеринарно здравство............ 113/37
1491. Закон за изменување и дополнување на

Законот за класифицирани информации.. 113/98
1492. Закон за заштита и благосостојба на 

животните................................................. 113/103
1493. Закон за нуспроизводи од животинско 

потекло...................................................... 113/137
1494. Закон за платниот промет...................... 113/156
1495. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за ловството.......................... 113/171
1496. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за водните заедници............. 113/176
1497. Закон за основање на Национална 

агенција за европски образовни прог-
рами и мобилност.................................... 113/177

1499. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за данокот на додадена 
вредност.................................................... 114/1
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управната инспекција.............................. 115/16

1505. Закон за дополнување на Законот за 
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1575. Изменување и дополнување на Бу-
џетот на Република Македонија за 
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1576. Закон за изменување и дополнување на 
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лика Македонија........................................... 121/319

1577. Закон за дополнување на Законот за 
плата и другите надоместоци на прате-
ниците во Собранието на Република 
Македонија и другите избрани и име-
нувани лица во Републиката................... 121/320

1628. Закон за издавање на вредносни
бонови – ваучери..................................... 124/1

1740. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за авторското право и срод-
ните права................................................. 131/1

1755. Закон за електронска трговија............... 133/2
1756. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за државната ревизија.......... 133/10
1778. Закон за земјоделствотo и руралниoт 

развој......................................................... 134/2
1779. Закон за  дополнување  на Законот за 

служба во Армијата на Република Ма-
кедонија.................................................... 134/25

1810. Закон за земјоделскотo земјиште.......... 135/2
1811. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за заштита од јонизирачко 
зрачење и радијациона сигурност.......... 135/17

1826. Закон за јавните набавки........................ 136/2
1837. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за јавните патишта............... 137/2
1838. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за просторно и урбанистич-
ко планирање............................................ 137/6

 Исправка................................................. 151/38
1903. Закон за изменување и дополнување

на Законот за издавање на вредносни
бонови – ваучери..................................... 140/2

2050. Закон за Комитетот за односи меѓу за-
едниците................................................... 150/2

2051. Закон за престанување на примената 
на Законот за компензација.................... 150/6

2052. Закон за престанување на примената
на Законот за одговорност од нуклеар-
ни штети................................................... 150/6

2053. Закон за престанување на важењето на
Законот за учество на Социјалистичка
Република Македонија во финансира-
њето на штедењето, супституцијата и
рационалното користење на сите видо-
ви енергија................................................ 150/7

2054. Закон за престанување на примената
на Законот за определување на градеж-
ното земјиште во градовите и населби-
те од градски карактер............................ 150/7

2055. Закон за престанување на важењето на
Законот за повластиците на младината и
децата во патничкиот сообраќај............... 150/8

2056. Закон за престанување на важењето на
Законот за определување повластици
во јавниот патнички сообраќај............... 150/8

2057. Закон за престанување на важењето на 
Законот за градежната инспекција......... 150/8

2058. Закон за престанување на примената
на Законот за единствена евиденци-
ја на просторните единици.................... 150/9

2059. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за користење и располагање со 
стварите на државните органи................. 150/9

2060. Закон за упатување лица во меѓуна-
родни мисии и во меѓународни органи-
зации......................................................... 150/12

2061. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за едношалтерскиот систем 
и за водење на трговскиот регистар и 
регистар на други правни лица............... 150/20

2062. Закон за прогласување на дел од пла-
нината Пелистер за национален парк.... 150/24

2063. Закон за Советот на јавнитe обвините-
ли на Република Македонија.................. 150/27

2064. Закон за јавното обвинителство............ 150/41
2123. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за пензиското и инвалидс-
кото осигурување..................................... 153/1

2196. Закон за изменување на Законот за 
правата на претседателот на Република 
Македонија и неговото семејство по 
престанувањето на функцијата............... 157/2

2267. Буџет на Република Македонија за 
2008 година............................................... 160/1

2268. Закон за извршување на Буџетот на 
Република Македонија за 2008 година.. 160/377

2269. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за персоналниот данок на 
доход......................................................... 160/387

2270. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за данокот на добивка.......... 160/389

  
 ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА 

КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр. Бр./стр.

  
762. Закон за железниците (Пречистен 

текст)......................................................... 58/2
 Исправки на Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија 
за 2007 година („Службен весник на 
РМ“ бр. 139/2006).................................... 6/75

 Исправка на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за персонал-
ниот данок на доход („Службен весник 
на РМ“ бр. 139/2006)............................... 6/75

 Исправка на Законот за еднакви мож-
ности на жените и мажите („Службен 
весник на РМ“ бр. 66/2006)..................... 134/25

  
 О Д Л У К И 

Рег. бр. Бр./стр.
  

132. Одлука за именување генерален секре-
тар на Собранието на Република Маке-
донија........................................................ 10/3
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133. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Комисијата за реализирање на 
постапката за изведување на рекон-
струкцијата, доградбата и надградбата 
на зградата на Собранието на Републи-
ка Македонија.......................................... 10/3

134. Одлука за именување вицегувернер на 
Народната банка на Република Маке-
донија........................................................ 10/4

135. Одлука за именување на член на Со-
ветот на Македонската радиотелеви-
зија.......................................................... 10/4

136. Одлука за именување јавен обвинител 
на Република Македонија....................... 10/4

137. Одлука за дополнување на Одлуката 
за основање на постојани работни тела 
на Собранието на Република Македо-
нија............................................................ 10/4

138. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за основање на пратенич-
ки групи на Собранието на Република 
Македонија за билатерална парламен-
тарна соработка........................................ 10/5

151. Одлука за именување членови на Др-
жавната комисија за спречување на ко-
рупцијата.................................................. 12/2

152. Одлука за разрешување и именување 
на претседател, член и заменик член на
Комисијата за решавање на жалби во 
областа на енергетиката.......................... 12/2

153. Одлука за дополнување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заме-
ници на комисиите на Собранието на 
Република Македонија............................ 12/3

220. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија -
медицински тим за учество во мировна 
операција во Авганистан......................... 17/1

221. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за испраќање на единица 
на Армијата на Република Македонија 
- медицински  тим за учество во ми-
ровна операција во Авганистан.............. 17/2

342. Одлука за именување на членови на 
Советот на Македонската радиотелеви-
зија............................................................. 21/6

343. Одлука за разрешување и избор на 
претседател и членови на Советот за 
научно-културните средби “Десет дена 
Крушевска Република”............................ 21/7

344. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заме-
ници на комисиите на Собранието на Ре-
публика Македонија................................. 21/7

345. Одлука за именување на претседател, 
потпретседател и членови на Репуб-
личкиот совет за безбедност на сообра-
ќајот на патиштата................................... 21/7

346. Одлука за разрешување член на Вла-
дата на Република Македонија и мини-
стер за животна средина и просторно 
планирање................................................. 21/8

347. Одлука за избор на член на Владата на 
Република Македонија............................ 21/8

348. Одлука за избор на член на Владата на 
Република Македонија............................ 21/8

403. Одлука за основање на Анкетна коми-
сија за испитување на поседување 
прислушни уреди од страна на поли-
тички партии............................................ 26/2

447. Одлука за давање согласност на Ста-
тутот на Комисијата за заштита на пра-
вото за слободен пристап до информа-
циите од јавен карактер........................... 30/4

448. Одлука за давање согласност на утвр-
дената стапка на надомест од вкупниот 
приход на друштвата кои вршат енер-
гетска дејност за финансирање на ра-
ботењето на Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија 
за 2007 година.......................................... 30/4

497. Одлука за избор на претседател на Со-
ветот на Собранискиот канал................. 35/2

498. Одлука за разрешување од функцијата 
заменик на генералниот секретар на Со-
бранието на Република Македонија........ 35/2

499. Одлука за именување на заменици на 
генералниот секретар на Собранието 
на Република Македонија....................... 35/2

500. Одлука за изменување на Одлуката за
разрешување и именување на претсе-
дател и членови на Одборот за доделу-
вање на наградата “Гоце Делчев”.......... 35/2

501. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заме-
ници на комисиите на Собранието на 
Република Македонија............................ 35/2

590. Одлука за основање на Повремена коми-
сија на Собранието на Република Македо-
нија за утврдување на реалната состојба и 
условите во казнено-поправните установи 42/18

648. Одлука за избор на член на Владата на 
Република Македонија............................ 48/1

692. Одлука за испраќање на персонал на 
Армијата на Република Македонија за 
учество во мировната операција во ми-
сијата на Обединетите нации UNIFIL 
во Либан............................................... 53/2

693. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија –
медицински тим за учество во мировна 
операција на Европската унија во Босна 
и Херцеговина ЕУФОР „Алтеа“................ 53/2

886. Одлука за испраќање на единици на
Армијата на Република Македонија за 
учество во мировната операција во Ирак... 67/67

887. Одлука за разрешување и именување 
на претседател и членови на Одборот 
за доделување на наградата „Мито 
Хаџи Василев Јасмин“............................. 67/68

956. Одлука за испраќање на припадник на 
Армијата на Република Македонија за 
учество во мировна операција на Ев-
ропската унија во Босна и Херцеговина 
ЕУФОР,  Алтеа......................................... 76/2

957. Одлука за испраќање на единици на 
Армијата на Република Македонија за
учество во мировна операција во Авга-
нистан........................................................ 76/2
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Република Македонија............................ 78/2
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испитување на поседување прислуш-
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1033. Одлука за испраќање на единица на Ар-
мијата на Република Македонија за учес-
тво во мировна операција на Европската 
унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, 
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Армијата на Република Македонија –
медицински тим за учество во мировна 
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1457. Одлука за избор на претседател на Ко-
мисијата за хартии од вредност.............. 111/2

1529. Одлука за основање на Анкетна коми-
сија за утврдување на околностите на 
настаните во Собранието на Република 
Македонија случени на 25 септември 
2007 година и одговорноста на учесни-
ците во тие настани................................. 116/2

1570. Одлука за избор на членови на Суд-
скиот совет на Република Македони-
ја........................................................... 120/1

1571. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Анкетната комисија за утврду-
вање на околностите на настаните во 
Собранието на Република Македонија 
случени на 25 септември 2007 година и 
одговорноста на учесниците во тие на-
стани.......................................................... 120/2

1698. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија -
медицински тим за учество во мировна 
операција на Европската унија во Бос-
на и Херцеговина ЕУФОР “Алтеа”........ 129/2

1719. Одлука за разрешување и именување 
на претседател и членови на Советот 
за статистика на Република Македо-
нија......................................................... 130/2

1904. Одлука за основање Национален совет
за евроинтеграции.................................... 140/3

1960. Одлука за испраќање на единици на
Армијата на Република Македонија за
учество во мировната операција во Ирак... 144/2

2027. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија  за 
учество во мировна операција во Авга-
нистан........................................................ 147/2

2028. Одлука за испраќање на припадник на
Армијата на Република Македонија за
учество во мировна операција на Ев-
ропската унија во Босна и Херцеговина 
ЕУФОР, Алтеа.......................................... 147/2

2113. Одлука за пренамена на средствата 
меѓу буџетските корисници.................... 152/2

2114. Одлука за изменување на Одлуката за 
основање на постојани работни тела на 
Собранието на Република Македонија.. 152/7

2155. Одлука за избор на главен државен 
ревизор на Државниот завод за ревизи-
ја................................................................ 156/2

2156. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на членови на Комитетот за 
односи меѓу заедниците.......................... 156/2

2157. Одлука за именување на претседател, 
потпретседател и членови на Нацио-
налниот совет за евроинтеграции.......... 156/3

2158. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на потребата и постапката 
за изведување на реконструкција, до-
градба и надградба на зградата на 
Собранието на Република Македонија.. 156/3

2159. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за избор на претседатели, 
заменици на претседателите, членови и 
нивни заменици на комисиите на Соб-
ранието на Република Македонија........ 156/3

2160. Одлука за избор на потпретседател на 
Собранието на Република Македо-
нија............................................................ 156/4

2161. Одлука за именување член на Регула-
торната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија................................ 156/4

2162. Одлука за избор на член на Судскиот 
совет на Република Македонија............. 156/4

396. Просторен план на регионот на сливот 
на реката Треска.......................................... 25/17

  
 С Т Р А Т Е Г И И 

Рег. бр. Бр./стр.
  

390. Стратегија за управување со јавен долг 
за периодот од 2007 до 2009 година........ 24/124

  
 Р Е З О Л У Ц И И 

Рег. бр. Бр./стр.
  

1983. Резолуција за приоритетите за приста-
пувањето на Република Македонија во 
Европската унија и отворањето прего-
вори за членство во Европската унија... 145/2

  
 Д Е К Л А Р А Ц И И 

Рег. бр. Бр./стр.
  

977. Декларација за барање на поддршка 
за прием на Република Македонија во 
НАТО........................................................ 78/3

  
 ОГЛАСИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

  
914. Оглас за избор на членови на Судски-

от совет на Република Македонија што 
ги избира Собранието на Република  Ма-
кедонија............................................................. 72/9
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 КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА 
ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
  

466. Одлука за определување на месечен 
надоместок на претседателот и члено-
вите на Комисијата за решавање на 
жалби од областа на пазарот на хартии 
од вредност............................................... 31/2

1392. Одлука за определување на коефици-
ент за пресметување на плата на коор-
динатор на пратеничка група во Собра-
нието на Република Македонија............ 106/53

1955. Одлука за дополнување на Одлуката
за висината на надоместокот на пра-
тениците за користење на автомобил
во лична сопственост за службени цели 
и надоместок на трошоци за патарина... 143/2

  
 КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

НА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗВЕДУВА-
ЊЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈАTA, 

ДОГРАДБАТА И НАДГРАДБАТА НА
ЗГРАДАТА НА СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

  
1032. Одлука за доделување награди на при-

стигнатите трудови по Конкурсот за 
изработка на идејно-архитектонско ре-
шение за доградба, надградба и адапта-
ција на објектот на Собранието на Ре-
публика Македонија............................... 82/48

  
 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  
 У К А З И 

Рег. бр.  Бр./стр.
  

41. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Република Киргис-
тан............................................................. 5/10

349. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Обедине-
тото Кралство на Велика Британија и
Северна Ирска, Ирска и Република Ис-
ланд…....................................................... 21/8

397. Указ за поставување на вонреден и опол-
номоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Соединетите Американски
Држави.......................................................... 25/64

791. Указ бр. 23 од 15 мај 2007 година......... 60/1
792. Указ бр. 24 од 15 мај 2007 година......... 60/1
793. Указ бр. 25 од 15 мај 2007 година......... 60/2
894. Указ бр. 6 од Претседателот на Републи-

ка Македонија.................................................. 70/40
1303. Указ бр. 7 од Претседателот на Ре-

публика Македонија............................ 100/1
1304. Указ бр. 8 од Претседателот на Ре-

публика Македонија............................ 100/1

1308. Указ бр. 27 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 101/2

1309. Указ бр. 28 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 101/2

1310. Указ бр. 9 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 101/2

1311. Указ бр. 10 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 101/2

1312. Указ бр. 11 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 101/2

1313. Указ бр. 12 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 101/2

1314. Указ бр. 13 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 101/2

1315. Указ бр. 14 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 101/3

1316. Указ бр. 15 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 101/3

1422. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Републи-
ка Србија и Државата Израел................. 109/2

1558. Указ бр. 16 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 119/2

1559. Указ бр. 17 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 119/2

1741. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Суверениот Воен Ред
на Малта......................................................... 131/4

1780. Указ бр. 18 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 134/26

1781. Указ бр. 19 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 134/26

1782. Указ бр. 20 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 134/26

1783. Указ бр. 21 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 134/26

1784. Указ бр. 22 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 134/26

1785. Указ бр. 23 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 134/26

1786. Указ бр. 24 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 134/27

1787. Указ бр. 25 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 134/27

1839. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Републи-
ка Хрватска............................................... 137/20

1840. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Украина.. 137/20

1841. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Романија.. 137/20

1953. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Швај-
царската Конфедерација и Принципа-
тот  Лихтенштајн..................................... 143/2

2029. Указ бр. 29 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 147/2

2030. Указ бр. 30 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 147/2

2031. Указ бр. 31 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 147/3
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2032. Указ бр. 32 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 147/3

2065. Указ бр. 37 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................ 150/68

2163. Указ бр. 33 од Претседателот на Ре-
публика Македонија................................ 156/4

2164. Указ бр. 34 од Претседателот на Ре-
публика Македонија................................ 156/5

2165. Указ бр. 35 од Претседателот на Ре-
публика Македонија................................ 156/5

2166. Указ бр. 36 од Претседателот на Ре-
публика Македонија................................ 156/5

  
 О Д Л У К И 

Рег. бр.  Бр./стр.
  

181. Одлука за разрешување и именување член 
на Комисијата за помилување на Претседа-
телот на Република Македонија..................... 13/4

222. Одлука за помилување на осудени лица... 17/2
490. Одлука за помилување на осудени

лица........................................................... 33/1
784. Одлука за помилување на осудени ли-

ца............................................................... 59/1
1074. Одлука за помилување на осудени ли-

ца............................................................... 85/7
1212. Одлука за помилување на осудени ли-

ца по повод 2-ри Август 2007 година –
Националниот празник на Република 
Македонија............................................... 94/2

1423. Одлука за разрешување на директорот 
на Агенцијата за разузнавање................. 109/2

1424. Одлука за именување директор на
Агенцијата за разузнавање..................... 109/2

1742. Одлука за помилување на осудени ли-
ца............................................................... 131/4

2115. Одлука за помилување на осудени
лица........................................................... 152/8

2197. Одлука за помилување на осудени
лица по повод Новата 2008 година........ 157/2

  
 ВЛАДА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  
 У Р Е Д Б И  

Рег. бр.  Бр./стр.
  

42. Уредба за Методологијата за распре-
делба на наменските дотации за јавни-
те установи за социјална заштита – до-
мови за стари лица................................... 5/10

115. Уредба за видот на податоците и ин-
формациите и за начинот и постапката 
на нивно доставување до Центарот за 
управување со кризи................................. 9/2

116. Уредба за знаците за тревожење............ 9/5
154. Уредба за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за условите и начи-
нот на користење на услугите што ги
врши Службата за општи и заеднич-
ки работи на Владата на Република 
Македонија…....................................... 12/3

238. Уредба за методологија за распределба 
на наменските дотации за локалните 
установи во културата во 2007 година..... 18/7

360. Уредба за начинот и постапката за ут-
врдување на плата, додатоци на плата 
и надоместоците на определени трошо-
ци во дипломатско – конзуларните 
претставништва на Република Македо-
нија....................................................... 22/16

404. Уредба за Методологија за распредел-
ба на наменските дотации во основно-
то образование по општини.................... 26/2

438. Уредба за Методологија за распредел-
ба на наменските дотации во средното 
образование по општини и градот 
Скопје........................................................ 29/13

557. Уредба за изменување на Уредбата за 
спроведување на Царинскиот закон...... 40/46

570. Уредба за мерките кои мораат да бидат 
вклучени во плановите за мерки за да се 
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времен закуп, начинот и постапката за 
наплата на закупнината на долго-
трајниот и времениот закуп („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
155/07 година).......................................... 158/143

 Исправка на Уредбата за изменување и 
дополнување на Уредбата за начинот и 
постапката за отуѓување, давањето под 
закуп и висината на посебните трошоци 
на постапките за отуѓувањето и давањето 
под закуп на градежното земјиште во 
сопственост на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 155/07 година)................................. 158/143

  
 О Д Л У К И 

Рег. бр. Бр./стр.
  

1. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје....... 1/1

43. Одлука за распишување оглас за име-
нување заменик на јавниот правобра-
нител на Република Македонија за под-
рачјето на Кочани..................................... 5/11

44. Одлука за отпочнување на постапка за 
доделување на концесии за експлоата-
ција на минерални суровини – мермери 5/11

45. Одлука за давање согласност на Прог-
рамата за работа на ЈП ХС „Злетовица“–
Пробиштип за 2006 година, со Финан-
сиски план и Инвестициона програма 
за 2006 година........................................ 5/12

46. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка и финансиските из-
вештаи за 2005 година и Годишниот 
извештај за работењето за 2005 година 
на Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија................................. 5/12

47. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за ангажирање консултант-
ски тим по пат на меѓународен ограни-
чен повик за консултантски услуги за 
изработка на студија со модел и начин 
на трансформација со приватизација на 
Јавното претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија......................................... 5/12

91. Одлука за изменување на Одлуката за 
намалување на цената на становите во 
општествена сопственост........................ 7/1

117. Одлука за давање концесија за експлоа-
тација на минералната суровина-оникс 
на ДППТ „МАКС ОНИКС“ ДООЕЛ 
Прилеп на локалитетот „Поле“  кај с. Бе-
шиште општина Витолиште, Прилеп....... 9/5

118. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минерална суровина - анти-
мон на ДПТ “ФАРМАКОМ МБ-ЗАЈА-
ЧА” ДООЕЛ Скопје на локалитетот од 
рудник Лојане – с.Лојане, општина 
Липково.................................................... 9/6



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 Страна 15 
 

119. Одлука за давање концесија за експло-
атација на минералната суровина - пе-
сок и чакал на  ДПГТТУ “ФИЛИП ИН-
ЖЕНЕРИНГ” ДООЕЛ Чучер Сандево 
на локалитетот “Коњски Дол” К.О.
Горно и Долно Оризари Скопје.............. 9/6

120. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на висината на за-
купнината за користење на деловен 
простор под закуп сопственост на
Република Македонија........................... 9/7

121. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за измена и дополна на Одлуката 
за утврдување на висината на закупни-
ната за користење на деловен простор 
под закуп сопственост на Република 
Македонија............................................... 9/7

122. Одлука за дополнување на Одлуката 
за распределба на регистарски таблици 
со АА ознаки............................................ 9/7

123. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за употреба на средства остварени од 
работењето на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија............ 9/7

124. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за измена и дополна на Одлуката 
за употреба на средства остварени од 
работењето на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен
простор на Република Македонија бр. 02-
683/1 од 19.01.2007 година............................ 9/7

125. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за употреба на средства за давање 
позајмица.................................................. 9/8

155. Одлука за прогласување Ден на отво-
рена Влада на Република Македонија...... 12/3

156. Одлука за основање на Национална 
установа-”Тетовски театар” во Тетово.. 12/3

157. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на цената на го-
дишната претплата на службеното гла-
сило „Службен  весник на Република 
Македонија“ за 2007 година................... 12/4

158. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на цената на го-
дишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 
2007 година............................................... 12/4

159. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на цената за објаву-
вање на огласи, акти и неважечки до-
кументи во службеното гласило 
„Службен весник на Република Маке-
донија“ за 2007 година............................ 12/4

160. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за употреба на средства остварени 
од работењето на Јавното претпријатие 
за аеродромски услуги „Македонија“ -
Скопје........................................................ 12/5

161. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за изменување на Одлуката за 
употреба на средства остварени од ра-
ботењето на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија........ 12/5

162. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за изменување и дополнување на 
Одлуката за употреба на средства за 
давање позајмица..................................... 12/5

163. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за задолжување на Јавното претп-
ријатие за берзанско работење Агро-
берза, Скопје  кај Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Маке-
донија........................................................ 12/5

164. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за задолжување на Јавното претп-
ријатие за берзанско работење Агро-
берза, Скопје  кај Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија........ 12/5

165. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на магистралните и регио-
налните патишта на Република Маке-
донија........................................................ 12/6

166. Одлука за начинот и временскиот рок 
на воспоставување на единствен европ-
ски број за итен повик Е-112 во Репуб-
лика Македонија...................................... 12/6

193. Одлука за видот и карактеристиките 
на државните хартии од вредност во 
2007 година............................................... 15/2

194. Одлука за дополнување на Одлуката 
за формирање на Канцеларијата на 
Претседателот на Владата на Републи-
ка Македонија.......................................... 15/2

195. Одлука за одобрување на Програмата 
за реализација на задачите на Бирото 
за стопански недоволно развиените 
подрачја во 2007 година.......................... 15/2

196. Одлука за формирање на Меѓуресор-
ско тело за рурален развој....................... 15/2

239. Одлука за прифатливоста на предлогот 
за прогласување на локалитетот Куклица 
за заштитено подрачје во категоријата 
споменик на природата................................ 18/7

240. Одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување на магистрални и регионал-
ни патишта во Република Македонија...... 18/7

241. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на коефи-
циенти за пресметување на платата на 
функционерите кои ги именува Влада-
та на Република Македонија.................. 18/8

242. Одлука за отповикување на управител 
на Друштвото Фабрика за шински вози-
ла „Велес“-ЈП „Македонски железници“ 
- ДООЕЛ Велес............................................. 18/8

243. Одлука за избор на управител на 
Друштвото Фабрика за шински возила 
„Велес“, ДООЕЛ-Велес........................... 18/8

244. Одлука за отповикување на членовите на 
Надзорен одбор на Друштвото Фабрика за 
шински возила „Велес“- ЈП „Македонски 
железници“, ДООЕЛ-Велес............................. 18/8

245. Одлука за избор на членови на Надзо-
рен одбор на Друштвото Фабрика за 
шински возила „Велес“, ДООЕЛ-Велес.. 18/8

246. Одлука за отповикување на управител 
на Друштвото за ремонт на пруги и ни-
скоградба – ЈП „Македонски железни-
ци“ - ДООЕЛ-Скопје................................... 18/9



Страна 16           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 

247. Одлука за избор на управител на 
Друштвото за ремонт на пруги и ни-
скоградба ДООЕЛ-Скопје....................... 18/9

248. Одлука за отповикување на членовите на 
Надзорен одбор на Друштвото за ремонт 
на пруги и нискоградба - ЈП „Македонски 
железници“, ДООЕЛ-Скопје......................... 18/9

249. Одлука за избор на членови на Надзорен 
одбор на Друштвото за ремонт на пруги 
и нискоградба, ДООЕЛ - Скопје................ 18/9

361. Одлука за одобрување на средства од 
резерви на Буџетот на Република Ма-
кедонија.................................................... 22/20

362. Одлука за Шеста емисија на обврзни-
ци за денационализација......................... 22/20

363. Одлука за давање согласност на Пра-
вилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за систематизација на 
работните места во Агенцијата за врабо-
тување на Република Македонија............ 22/20

364. Одлука за престанок и за давање на 
користење на недвижни ствари.............. 22/20

365. Одлука за отворање Почесен конзулат 
на Република Македонија во Ајдин, Ре-
публика Турција....................................... 22/21

366. Одлука за отворање Почесен конзулат 
на Република Македонија во Покраина-
та Саксонија, СР Германија, со седиште 
во Дрезден................................................ 22/21

367. Одлука за отворање Почесен генера-
лен конзулат на Република Македонија 
во Кралството Шведска, со седиште во 
Гетеборг.................................................... 22/21

368. Одлука за отворање Почесен конзулат 
на Република Македонија во Принци-
патот Монако.............................................. 22/21

375. Одлука за давање согласност за имену-
вање на почесен конзул на Република 
Србија во Република Македонија, со се-
диште во Битола........................................... 23/1

405. Одлука за основање на Технолошко 
индустриска развојна зона Скопје......... 26/7

406. Одлука за давање согласност за отво-
рање на Конзулат на Република Србија 
во Република Македонија, со седиште 
во Битола.................................................. 26/7

407. Одлука за изменување на Одлуката за 
продажба на движни ствари - моторни 
возила........................................................ 26/7

408. Одлука за давање согласност на Годиш-
ната програма и Финансискиот план на
Дирекцијата за технолошки индустриски 
развојни зони за 2007 година...................... 26/8

439. Одлука за распоредување на приходи-
те од игри на среќа и од забавни игри 
во 2007 година......................................... 29/15

440. Одлука за давање согласност на Од-
луката за изменување и дополнување 
на Одлуката за организација на рабо-
тата и систематизација на работните 
места во Стручната служба на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија............................ 29/15

441. Одлука за изменување на Одлуката за 
ангажирање на консултантски тим по 
пат на ограничен повик заради подго-
товка на постапката за доделување на 
концесија на дел од патната инфрастру-
ктура во Република Македонија............. 29/15

449. Одлука за висината и начинот на нап-
латата на надоместокот за употреба на 
автопат или магистрален пат, нивен 
дел или објект на патот (автопатска 
такса)........................................................ 30/5

450. Одлука за обрасците на придружното 
писмо и меморандумот, содржината и 
формата на кореспондентната табела и 
на изјавата за усогласеноста на пропи-
сот со законодавството на Европската 
унија......................................................... 30/5

451. Одлука за изземање од стопанисува-
ње и за давање на користење недви-
жен имот.................................................. 30/15

495. Одлука за изменување на Одлуката за 
формирање на Совет за имплемента-
ција на реформата на пензискиот си-
стем.......................................................... 34/1

496. Одлука за утврдување на Класифика-
цијата на производите според дејно-
ста................................................................ 34/1

502. Одлука за формирање Национален
координативен центар за гранично уп-
равување.................................................. 35/3

503. Одлука за изземање од стопанисува-
ње и за давање на користење недви-
жен имот.................................................. 35/3

518. Одлука за денот и моментот на вове-
дувањето и денот и моментот на завр-
шувањето на летното сметање на вре-
мето во 2007 година................................ 36/15

522. Одлука за давање на согласност на по-
четниот износ на пазарната вредност на 
радиофреквенциите, како еднократен
надоместок за добивање на одобрение за 
користење на радиофреквенции од ра-
диофреквенцискиот опсег 3.4-3.6 GHz, 
за фиксен безжичен пристап...................... 38/2

523. Одлука за утврдување на сопственоста 
на недвижниот имот – објекти на Ре-
публика Македонија – корисник  Ми-
нистерство за здравство.......................... 38/2

524. Одлука за изземање од стопанисување
и за давање на користење недвижен 
имот........................................................... 38/3

525. Одлука за дополнување на Одлуката 
за одземање на корисничко право на 
градежното земјиште во сопственост 
на Република Македонија....................... 38/3

542. Одлука за продажба на недвижни 
ствари........................................................ 39/2

543. Одлука за давање согласност на Прог-
рамата за работа и Финансискиот план 
за 2007 година на Агенцијата за стран-
ски инвестиции на Република Македо-
нија............................................................ 39/2

558. Одлука за утврдување на правото на 
сопственост на објектот на Собранието 
на Република Македонија....................... 40/46

559. Одлука за продажба на недвижни 
ствари........................................................ 40/46

560. Одлука за давање во сопственост мо-
торно возило............................................. 40/47

561. Одлука за пренесување на правото на 
сопственост на движна ствар.................. 40/47

562. Одлука за престанување на користење 
моторно возило........................................ 40/47



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 Страна 17 
 

563. Одлука за давање согласност на Ста-
тутот на Јавното претпријатие за бер-
занско работење АГРО-БЕРЗА Скопје.. 40/48

564. Одлука за прифатливоста на предло-
гот за повторно прогласување на дел
од планината Пелистер за заштитено 
подрачје во категоријата национален 
парк........................................................... 40/48

628. Одлука за основање на Институт за 
духовно културно наследство на Ал-
банците...................................................... 45/2

629. Одлука за испраќање на републички-
те сили за заштита и спасување на ме-
ѓународната мултилатерална вежба
ИДАССА 2007 во Република Хрватска 45/2

630. Одлука за репрограмирање на обврски 
на Фондот за магистрални и регионал-
ни патишта спрема Република Македо-
нија - Министерство за финансии.......... 45/3

631. Одлука за давање согласност на Ста-
тутот на Централен регистар на Репуб-
лика Македонија...................................... 45/3

638. Одлука за укинување на визите за гра-
ѓаните на Романија.................................. 46/1

639. Одлука за изменување на Одлуката за 
формирање на Националниот комитет 
за човекови населби - ХАБИТАТ........... 46/1

640. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на цената за плаќање на 
лиценци за постојано приредување 
игри на среќа............................................ 46/2

641. Одлука за распределба на средства за 
изградба на водоснабдителни и кана-
лизациони системи во Република Ма-
кедонија за 2007 година.......................... 46/2

649. Одлука за давање согласност за имену-
вање на почесен конзул на Романија во 
Република Македонија, со седиште во 
Битола............................................................. 48/2

658. Одлука за забрана на продажба на од-
делни нафтени деривати......................... 49/3

659. Одлука за набавка на недвижна ствар
со закуп..................................................... 49/3

660. Одлука за изземање од стопанисување 
и за давање на користење недвижен 
имот........................................................... 49/3

661. Одлука за одземање на концесија за 
експлоатација на минерална суровина-
минерална вода од лежиштето кај с.Ра-
отинце, општина Јегуновце.................... 49/4

662. Одлука за одземање на концесија за 
експлоатација на минерална суровина-
градежно технички камен – варовник 
од лежиштето кај с.  Јегуновце, општи-
на Јегуновце............................................. 49/4

663. Одлука за одземање на концесија за 
експлоатација на минерална суровина-
варовник од лежиштето на Локалите-
тот Марков кран во близина на с.Јегу-
новце, општина Јегуновце...................... 49/4

665. Одлука за определување на групи на 
корисници со право на приоритетни 
мрежни приклучни точки кои можат да 
се користат само во случај на пад на
мрежата, воена или вонредна состојба 
или елементарна непогода...................... 50/2

666. Одлука за давање на користење на 
недвижна ствар........................................ 50/2

667. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за услови и критериуми за 
распределба на станови изградени по 
„Проектот за изградба на станови кои 
ќе се издаваат на лица со ниски прихо-
ди“............................................................. 50/2

680. Одлука за распишување оглас за име-
нување еден заменик на јавниот пра-
вобранител на Република Македонија 
за подрачјето на Скопје........................... 51/7

685. Одлука за престанување на користење 
недвижна ствар........................................ 52/2

686. Одлука за давање на стопанисување 
на недвижна ствар.................................... 52/2

687. Одлука за давање согласност на Прог-
рамата за инвестициони вложувања на 
ЈПАУ „Македонија“ – Скопје за 2007 
година........................................................ 52/2

688. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за измени и дополнувања на Це-
новникот на ЈПАУ „Македонија“ –
Скопје на основни и останати аерод-
ромски услуги бр. 02-2022/17 од 
22.12.2003 година..................................... 52/2

694. Одлука за критериуми за определува-
ње на висината на надоместокот за 
концесија за користење на водата.......... 53/2

695. Одлука за давање на одобрение за ос-
новање на приватна установа за соци-
јална заштита – Дневен центар за деца 
со интелектуална  или телесна попре-
ченост........................................................ 53/3

696. Одлука за избор на овластен ревизор за 
ревизија на Годишната сметка и финан-
сиските извештаи за 2006 година............. 53/3

697. Одлука за избор на овластен ревизор за 
ревизија на Годишната сметка и финан-
сиските извештаи за 2006 година............. 53/3

698. Одлука за престанување на користење 
на движно средство – моторно возило.... 53/4

699. Одлука за давање во сопственост на 
моторно возило........................................ 53/4

717. Одлука за доделување средства за 
постдипломски студии од областа на 
ЕУ во странство за 2007/2008 година 54/139

718. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија на 
вежбовни активности во Република 
Германија.................................................. 54/140

736. Одлука за определување на ОХИС АД 
- Скопје како трговско друштво од осо-
бено значење за економијата на Репуб-
лика Македонија, со можности и инте-
рес за проширување и реактивирање на 
деловните активности............................. 55/173

737. Одлука за определување на ЕМО АД -
Охрид како трговско друштво од осо-
бено значење за економијата на Репуб-
лика Македонија, со можности и инте-
рес за проширување и реактивирање на 
деловните активности............................. 55/174

741. Одлука за формирање и делокруг на 
Координативно тело за интелектуална 
сопственост............................................... 56/1



Страна 18           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 

750. Одлука за пренесување на правото на 
сопственост на движни ствари............... 57/2

751. Одлука за пренесување на правото на 
сопственост на движни ствари............... 57/15

752. Одлука за давање на користење нед-
вижни ствари............................................ 57/17

753. Одлука за давање на користење нед-
вижни ствари............................................ 57/18

754. Одлука за одземање на концесија за 
детални геолошки истражувања на ми-
нерални суровини - термална вода на 
локалитетот „Солена Чешма“ - Делче-
во............................................................... 57/18

755. Одлука за престанување на правото на 
стопанисување на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македо-
нија - ПЕ Скопје со деловниот објект 
на ул. „Железничка“ бб........................... 57/18

756. Одлука за изменување на Одлуката за 
изградба на станбена населба во село 
Јеловјане, општина Боговиње................ 57/19

765. Одлука за определување на периодот на 
закупот на градежното земјиште во тех-
нолошко-индустриската развојна зона 
Скопје и за висината на закупнината.......... 58/16

766. Одлука за давање на долготраен закуп 
земјиште сопственост на Република 
Македонија............................................... 58/17

767. Одлука за отворање на Амбасада на 
Република Македонија во Чешката Ре-
публика..................................................... 58/17

768. Одлука за образување на Национална
комисија за мало и лесно оружје........... 58/17

769. Одлука за поништување на Конкурсот 
за давање на користење-концесија на 
рибниот фонд од риболовно подрачје...... 58/18

770. Одлука за престанување на важењето 
на Одлуката за условите, критериуми-
те, висината, начинот и постапката за 
утврдување и остварување на правото 
на социјална парична помош................. 58/18

771. Одлука за верификување на Планот за 
поделба на капитал, средства, права, 
обврски и вработени на ЈП „Македон-
ски железници“ - Ц.О. Скопје................ 58/18

772. Одлука за основање на Јавно претпри-
јатие за железничка инфраструктура 
Македонски железници - Скопје........... 58/23

773. Одлука за основање на Акционерско 
друштво за транспорт Македонски же-
лезници Транспорт  АД - Скопје........... 58/24

775. Одлука за определување на датум на 
сукцесија на Република Македонија за 
повеќестраните меѓународни договори 
преземени од поранешната СФРЈ.............. 58/30

785. Одлука за изведување на вежбовната 
активност  “Светлина-07“........................ 59/2

786. Одлука за доделување на хуманитарна 
помош на Авганистан.............................. 59/2

800. Одлука за давање согласност на по-
четниот износ на пазарната вредност 
на радиофреквенциите, како еднокра-
тен надоместок за добивање на одоб-
рение за користење на радиофреквен-
ции од радиофреквенцискиот опсег 
3,4-3,6 GHz за фиксен безжичен при-
стап………….......................................... 61/2

801. Одлука за избор на член на Надзорен 
одбор на Друштвото за ремонт на пруги 
и нискоградба, ДООЕЛ – Скопје…......... 61/2

802. Одлука за отповикување на член на 
Надзорниот одбор на Друштвото за ре-
монт на пруги и нискоградба, ДООЕЛ -
Скопје........................................................ 61/3

823. Одлука за формирање на Центар за 
следење на дрога и зависности од дро-
га................................................................ 62/2

849. Одлука за отворање на Почесен гене-
рален конзулат на Република Македо-
нија во САД, со седиште во Атланта 
(Џорџија)................................................... 65/3

850. Одлука за отворање на Почесен конзу-
лат на Република Македонија во Авст-
ралија, со седиште во Мелбурн.............. 65/3

851. Одлука за отворање на Почесен конзу-
лат на Република Македонија во САД, 
со седиште во Наплес (Флорида)............. 65/3

852. Одлука за отворање на Почесен конзу-
лат на Република Македонија во Ре-
публика Ирска, со седиште во Даблин.. 65/3

853. Одлука за отворање на Почесен гене-
рален конзулат на Република Македо-
нија во Република Италија, со седиште 
во Бари...................................................... 65/4

854. Одлука за отворање на Почесен конзу-
лат на Република Македонија во САД, со 
седиште во Сиетел (Вашингтон)................ 65/4

855. Одлука за формирање на Секретаријат 
на Политичко Воениот Управен Комитет 
на Мировните Мултинационални Сили 
на Југо-Источна Европа и на Координа-
тивниот Комитет за  соработка во од-
браната на земјите на Југоисточна 
Европа....................................................... 65/4

856. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на висината на на-
доместоците што ги наплатува Агенци-
јата за супервизија на капитално фи-
нансирано пензиско осигурување од 
друштво за управување со пензиски
фондови.......................................................... 65/5

857. Одлука за давање на согласност на 
Статутот на националната установа –
Филмски фонд на Република Македо-
нија......................................................... 65/5

858. Одлука за давање согласност за склу-
чување на Договорот за давање на 
трајно користење движна ствар без на-
домест....................................................... 65/5

859. Одлука за утврдување на Класифика-
цијата на целите на непрофитните ин-
ституции кои им служат на домаќинс-
твата, COPNI.................................................. 65/6

860. Одлука за определување на видот на 
материјалот од кој се изработени паку-
вањата за кои се пресметува надоме-
сток за пластичните производи и паку-
вањата од пластични маси, начинот на 
пресметувањето на надоместокот и не-
говото прикажување, видовите на про-
изводи кои се спакувани во пакувања и 
видовите на вреќи и кеси за кои се 
пресметува надоместок........................... 65/10



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 Страна 19 
 

888. Одлука за измена и дополнување на 
Одлуката за утврдување на Пресеанс 
листа на носителите на јавни функции 
во Република Македонија....................... 67/68

889. Одлука за проширување на надлежно-
стите на Почесниот генерален конзул 
на Република Македонија во Јапонија, 
со седиште во Токио................................ 67/69

905. Одлука за бројот на студенти за запи-
шување во прва година на државните 
високообразовни установи на Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ во Битола, Државниот уни-
верзитет во Тетово и на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип во учебната 
2007/2008 година..................................... 71/2

906. Одлука за дополнителни квоти за за-
пишување студенти припадници на 
заедниците кои не се мнозинство во 
Република Македонија, во прва годи-
на на државните високообразовни 
установи на Универзитетот “Св.Кирил 
и Методиј“ во Скопје, Универзитетот 
“Св. Климент Охридски“ во Битола, 
Државниот универзитет во Тетово и 
Универзитетот “Гоце Делчев“ во
Штип, во учебната 2007/2008 година... 71/3

907. Одлука за бројот на редовни и вонд-
редни студенти за запишување на По-
лициската академија-Скопје, во учеб-
ната 2007/2008 година, за стекнување 
високо образование................................. 71/3

908. Одлука за престанок на користење и 
давање на користење на недвижни 
ствари........................................................ 71/3

909. Одлука за престанување на важење на 
Одлуката за определување на критери-
умите и висината на надоместокот за 
концесии за вршење на детални гео-
лошки истражувања и експлоатација 
на минерални суровини........................... 71/4

936. Одлука за отворање на Почесен конзу-
лат на Република Македонија во САД,
со седиште во Колумбус (Охајо).............. 73/13

937. Одлука за отворање на Почесен конзу-
лат на Република Македонија во Репуб-
лика Италија, со седиште во Милано........ 73/13

938. Одлука за отворање на Почесен конзу-
лат на Република Македонија во Кралст-
вото Белгија, со седиште во Еупен......... 73/13

939. Одлука за отворање на Почесен гене-
рален конзулат на Република Македо-
нија во Принципатот Монако, со седи-
ште во Монте Карло................................ 73/13

940. Одлука за влегување и престојување 
на единици на Армијата на Обединето-
то кралство на Велика Британија и Се-
верна Ирска на територијата на Репуб-
лика Македонија заради учество во 
вежбовната активност “Македонски 
Блесок’ 07“............................................... 73/14

941. Одлука за давање на согласност на
Одлуката за утврдување на висината на 
закупнината за користење на деловен 
простор под закуп сопственост на Ре-
публика Македонија................................ 73/14

942. Одлука за отстапување на сол од сто-
ковните резерви без надомест................ 73/14

943. Одлука за давање на користење на 
движни ствари-опрема............................ 73/14

944. Одлука за престанок и за давање на 
користење на недвижна ствар................ 73/15

945. Одлука за давање согласност на Инве-
стиционата програма за 2007 година на 
ЈП ХС “Злетовица“-Пробиштип............. 73/15

946. Одлука за давање согласност на Из-
вештајот за работењето во 2006 година 
на ЈП ХС “Злетовица“-Пробиштип........ 73/15

947. Одлука за изменување на Одлуката за 
определување на висината на депози-
тот и начинот на користење на депози-
тот со кој се обезбедува исплатата на 
добивките на учесниците во игрите на 
среќа.......................................................... 73/15

950. Одлука за престанок на користење на
недвижни ствари...................................... 75/2

951. Одлука за давање на времено користе-
ње на недвижни ствари........................... 75/2

952. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за бројот на студенти за 
запишување во прва година на држав-
ните високообразовни установи на 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ 
во Скопје, Универзитетот „Св. Кли-
мент Охридски“ во Битола, Државниот 
универзитет во Тетово и на Универзи-
тетот „Гоце Делчев“ во Штип во учеб-
ната 2007/2008 година............................. 75/2

967. Одлука за давање согласност на стату-
тот на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони......................... 77/12

968. Одлука за престанок и за давање на ко-
ристење на недвижна ствар.................... 77/12

978. Одлука за престанок на јавна здрав-
ствена установа Специјална детска 
болница – Охрид...................................... 78/3

987. Одлука за одобрување на средства за 
зголемување на паричниот влог на Ре-
публика Македонија во Друштвото за 
изградба, управување и издавање на 
повеќенаменска сала „Борис Трајков-
ски“ ДООЕЛ Скопје................................ 79/77

988. Одлука за зголемување на основната 
главнина на Друштвото за изградба, 
управување и издавање на повеќена-
менска сала „Борис Трајковски“ ДОО-
ЕЛ Скопје................................................. 79/78

989. Одлука за видот на вооружувањето на 
полицијата и опремата на полициските 
службеници.............................................. 79/78

990. Одлука за давање одобрение за осно-
вање на Приватно средно училиште за 
гимназиско образование „Прва При-
ватна Гимназија“ во Битола.................... 79/79

991. Одлука за давање одобрение за осно-
вање на Приватно средно училиште 
„Поинт“ во Гостивар............................... 79/79

992. Одлука за обновување на стоковните 
резерви на дизел гориво.......................... 79/80

993. Одлука за престанок на правото на ко-
ристење на недвижен имот-земјиште...... 79/80

994. Одлука за одземање на правото на ко-
ристење на недвижен имот-земјиште...... 79/80



Страна 20           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 

995. Одлука за одземање на правото на ко-
ристење на недвижен имот-земјодел-
ско земјиште............................................. 79/81

996. Одлука за давање согласност на Та-
рифникот за надоместоци за извршени 
услуги на корисник на Технолошката 
индустриска развојна зона...................... 79/81

997. Одлука за давање согласност на Та-
рифникот за надоместоци за извршени 
услуги на основачот на Технолошката 
индустриска развојна зона...................... 79/81

998. Одлука за пренесување на правото на 
користење на силосите за жито во При-
леп............................................................. 79/81

1018. Одлука за давање согласност на Из-
вештајот за финансиското работење во 
периодот I-III 2007 година...................... 81/16

1025. Одлука за утврдување на стратешките 
приоритети на Владата на Република 
Македонија во 2008 година.................... 82/3

1026. Одлука за давање на краткотраен за-
куп земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија, за реализација на 
„Проектот 50 фудбалски игралишта“...... 82/3

1027. Одлука за давање согласност на Ста-
тутот на Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија............................. 82/4

1028. Одлука за објавување на Листа на
субјекти кои поседуваат или за кои се
поседуваат информации за животната
средина...................................................... 82/4

1062. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија на 
вежбовни активности во Грузија............ 84/53

1063. Одлука за затворање на Почесниот 
конзулат на Република Македонија во 
СР Германија, со седиште во Хановер.. 84/54

1064. Одлука за престанок и давање на ко-
ристење на недвижна ствар.................... 84/54

1065. Одлука за престанување на важење на 
Одлуката за давање во закуп на недвиж-
ни ствари........................................................ 84/54

1066. Одлука за изменување на Одлуката за 
бројот на студенти за запишување во пр-
ва година на државните високообразовни 
установи на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ во Битола, Др-
жавниот универзитет во Тетово и на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
во учебната 2007/2008 година.................... 84/54

1067. Одлука за престанување на важење на 
Одлуката за престанок и давање на вре-
мено користење на недвижни ствари........ 84/55

1068. Одлука за престанок и давање на ко-
ристење на недвижна ствар.................... 84/55

1069. Одлука за изменување на Одлуката за 
престанок и давање на  времено кори-
стење на недвижни ствари...................... 84/55

1070. Одлука за изменување на Одлуката за 
престанок и давање на  времено кори-
стење на недвижни ствари...................... 84/55

 Исправка....................................................... 102/11
1075. Одлука за давање согласност на Извеш-

тајот за работењето на Агенцијата за су-
первизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување во 2005 година... 85/7

1076. Одлука за давање согласност на Извеш-
тајот за работењето на Агенцијата за су-
первизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување во 2006 година... 85/7

1102. Одлука за испраќање на единица на Арми-
јата на Република Македонија на вежбовни 
активности во Република Украина................. 87/106

1114. Одлука за определување право на ко-
ристење службено моторно возило и 
возач на лично располагање................... 88/6

1169. Одлука за постоење на кризна состојба 
заради пожарите од широки размери........ 90/1

1170. Одлука за отворање на Почесен конзулат 
на Република Македонија во Република 
Индонезија, со седиште во Џакарта............... 90/2

1171. Одлука за давање одобрение за основање 
на Приватно средно училиште “Среднош-
колска академија за бизнис и администра-
ција – САБА“ во Скопје........................... 90/2

1172. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за утврдување на Ценовникот на услуги на 
ЈП Македонска радиодифузија – Скопје......... 90/3

1173. Одлука за давање на согласност на 
Одлуката за утврдување на висината на 
надоместокот за користење на желез-
ничката инфраструктура......................... 90/3

1181. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за престанување на важноста на Одлу-
ката за пренесување на право на сопстве-
ност на објекти на ССЕСМ УО. бр. 02-
3576/14/6 од 20.06.2005 година.................. 91/1

1182. Одлука  за дополнување на Одлуката 
за утврдување на магистралните и ре-
гионалните патишта на Република Ма-
кедонија.................................................... 91/2

1213. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на коефициенти за 
пресметување на платата на функционери-
те кои ги именува  Владата на Република 
Македонија........................................................... 94/3

1214. Одлука за давање согласност на Инвести-
ционата програма на ЈП Службен весник 
на Република Македонија за 2007 година.... 94/4

1215. Одлука за давање согласност на Годишна-
та сметка за 2006 година и Годишниот из-
вештај за работењето во 2006 година на ЈП 
Службен весник на Република Македонија 94/4

1241. Одлука за отворање на Почесен конзу-
лат на Република Македонија во СР 
Германија, со седиште во Келн.............. 95/2

1256. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за одобрување дисконт на теков-
ните и идни сукцесивни обврски како и 
на долг од минатите години на ЈКП на 
општините корисници на вода од РВ 
Студенчица............................................... 97/4

1257. Одлука за овозможување влез на др-
жавјани на Република Грција во Репуб-
лика Македонија со лична карта............ 97/4

1258. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија на 
вежбовни активности во Република 
Молдавија................................................. 97/5

1259. Одлука за распределба на средствата од 
Буџетот на Република Македонија за 
2007 година наменети за финансирање 
на здруженија на граѓани и фондации...... 97/5



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 Страна 21 
 

1260. Одлука за давање согласност на Дого-
ворот за давање на трајно користење 
движни ствари без надомест................... 97/6

1261. Одлука за престанување на важење на 
Одлуката за давање согласност за ос-
новање на слободна економска зона 
долина на никелот основана од Фени 
индустри АД с.Возарци од Кавадарци.. 97/6

1262. Одлука за реализација на купопродаж-
бата на акции во државна сопственост 
во АД ТЕЦ Неготино............................... 97/7

1263. Одлука за основање на државен Сту-
дентски дом во Гостивар......................... 97/7

1264. Одлука за изменување на Одлуката за 
намените, критериумите и условите за 
користење на средствата од помошта 
од Јапонија доделена на Република 
Македонија за поддршка на платниот 
биланс за 2001 година............................. 97/8

1265. Одлука за изменување на Одлуката за 
намените, критериумите и условите за 
користење на средствата од помошта 
од Јапонија доделена на Република 
Македонија за поддршка на платниот 
биланс за 2002 година............................. 97/8

1266. Одлука за изземање од стопанисување 
и за давање на користење недвижен 
имот........................................................... 97/8

1267. Одлука за давање согласност на Тари-
фата за изменување и дополнување на 
Тарифата на Државниот завод за ин-
дустриска сопственост............................ 97/9

1268. Одлука за давање согласност на Дого-
ворот за давање на трајно користење 
движни ствари без надомест................... 97/9

1269. Одлука за давање согласност на Ста-
тутот на Агенцијата за енергетика на 
Република Македонија............................ 97/9

1305. Одлука за давање согласност на Мето-
дологијата и пресметка за годишен на-
доместок и надоместок за испорачана 
количина на вода...................................... 100/2

1317. Одлука за начинот и постапката при 
распределба на стоки во рамките на та-
рифни квоти.............................................. 101/3

1318. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на магист-
ралните и регионалните патишта во Ре-
публика Македонија................................ 101/5

1323. Одлука за основање на Државен сту-
дентски дом во Пробиштип.................... 102/3

1324. Одлука за давање одобрение за осно-
вање на Приватно средно училиште 
„QSI ИНТЕРНАЦИОНАЛНО УЧИ-
ЛИШТЕ“ во Скопје................................. 102/4

1325. Одлука за пренесување на правото на 
сопственост на движна ствар-патничко 
моторно возило........................................ 102/5

1326. Одлука за давање согласност на дого-
вор за давање на времено користење на 
движни ствари.......................................... 102/5

1327. Одлука за давање согласност на Прог-
рамата за изменување и дополнување 
на Годишната програма за 2007 година 
и Планот за изменување и дополнува-
ње на Финансискиот план за 2007 годи-
на на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони......................... 102/5

1328. Одлука за престанок и за давање на 
користење на недвижни ствари.............. 102/5

1329. Одлука за престанок и давање на ко-
ристење на недвижна ствар.................... 102/6

1330. Одлука за дополнување на Одлуката 
за формирање на Меѓуминистерски ко-
митет за координација на подготовката 
на Нацрт национален развоен план на 
Република Македонија 2007 – 2013 
(2007-2009)............................................. 102/6

1331. Одлука за дополнување на Одлуката 
за определување на бројот на регистри 
и контролни точки во министерствата, 
другите органи на државната управа и 
други државни органи............................. 102/6

1332. Одлука за поделба на Јавната здрав-
ствена установа Универзитетски кли-
нички центар – Скопје............................. 102/6

 Исправка................................................. 107/40
1333. Одлука за купување или градба на об-

јекти за Дипломатско-конзуларните 
претставништва на Република Македо-
нија во странство..................................... 102/10

1350. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на коефи-
циенти за пресметување на платата на 
функционерите кои ги именува Влада-
та на Република Македонија................... 103/2

1359. Одлука за давање согласност на До-
говорот за давање на трајно користе-
ње на движни ствари – моторни вози-
ла............................................................. 104/3

1372. Одлука за престанок и за давање на 
користење на недвижни ствари.............. 105/11

1373. Одлука за распределба на средства од 
Буџетот на Република Македонија за 
2007 година............................................... 105/12

1395. Одлука за давање согласност на Стату-
тарната одлука за измена на Статутот 
на Јавното претпријатие за стопанису-
вање со шуми “Македонски шуми“ -
Скопје........................................................ 106/78

1396. Одлука за давање согласност на Го-
дишниот извештај за работењето на 
Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија за 2006 година...... 106/78

1397. Одлука за давање согласност на 
Програмата за изменување и допол-
нување на Програмата за работа за 
2007 година на Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македони-
ја........................................................... 106/78

1398. Одлука за избор на овластен ревизор за 
ревизија на Годишната сметка и финан-
сиските извештаи за 2006 година............. 106/78

1399. Одлука за основање на Државен сту-
дентски дом во Штип.............................. 106/78

1412. Одлука за изменување на Одлуката 
за давање на користење недвижна 
ствар..................................................... 107/40

1413. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за распоредување на нераспореде-
ната добивка за финансиската 2006 го-
дина на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија......................... 107/40



Страна 22           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 

1425. Одлука за постапката и начинот на 
утврдување на антидампинг давачка..... 109/2

1426. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија на 
вежбовни активности во Република 
Хрватска................................................... 109/8

1427. Одлука за престанок и за давање на 
времено користење на недвижна ствар 
без надомест................................................ 109/8

1428. Одлука за престанок и давање на вре-
мено користење на недвижна ствар....... 109/9

 Исправка............................................... 116/4
1454. Одлука за формирање Совет за рамно-

мерен регионален развој на Република 
Македонија............................................... 110/95

1458. Одлука за престанок на правото на ко-
ристење на градежното земјиште во 
сопственост на Република Македонија... 111/2

1459. Одлука за престанок и давање на ко-
ристење на недвижни ствари.................. 111/2

1460. Одлука за давање согласност на Тари-
фата на Државниот завод за индустри-
ска сопственост.......................................... 111/2

1461. Одлука за давање на согласност на
Статутот на Јавното претпријатие за 
железничка инфраструктура Македон-
ски железници - Скопје........................... 111/3

1483. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за реализација на купоп-
родажбата на акции во државна сопс-
твеност на АД ТЕЦ Неготино................. 112/3

1501. Одлука за доделување средства на 
постдипломски студии од областа на 
ЕУ на универзитетите во Република 
Македонија за државни службеници  за 
2007/2008 година..................................... 114/51

1507. Одлука за пренамена на недвижен
имот-земјиште потребно за пошумување.. 115/19

1508. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија на 
вежбовни активности во Република 
Албанија................................................... 115/22

1509. Одлука за изменување на Одлуката за 
престанок и давање на времено кори-
стење на недвижни ствари...................... 115/22

1510. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на вредност 
на бодот за  платите  на државните 
службеници за 2007 година.................... 115/23

1511. Одлука за отворање на Почесен конзулат 
на Република Македонија во Република 
Турција, со седиште во Малатија............. 115/23

1530. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за определување на про-
изводите кои подлежат на повластена 
стапка на  данокот  на додадена  вред-
ност......................................................... 116/2

1531. Одлука за начинот на наплата на изно-
сот за “Детска недела” во времето од  1
до 7.10.2007 година.................................. 116/3

1543. Одлука за Процена на загрозеност од
природни непогоди, епидемии, епизоо-
тии, епитофии и други несреќи на те-
риторијата на Републиката..................... 117/10

1544. Одлука за продажба на недвижни 
ствари........................................................ 117/85

1545. Одлука за давање согласност на Пра-
вилата за условите за користење на 
Технолошко индустриската развојна 
зона „Скопје“ – Скопје............................ 117/86

1560. Одлука за влегување и престојување 
на единици на Армијата на Република 
Албанија и Република Хрватска на те-
риторијата на Република Македонија 
заради учество во вежбовната актив-
ност „Македонски Блесок – 2“............... 119/2

1561. Одлука за давање согласност на Тари-
фата на Централен регистар на Репуб-
лика Македонија...................................... 119/2

1572. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија на 
вежбовни активности во Република 
Хрватска................................................... 120/2

1573. Одлука за основање на Национална
установа–Уметничка галерија во Тетово... 120/2

1578. Одлука за предвремена примена на Про-
токолот кон Спогодбата за стабилизација
и асоцијација помеѓу Република Македо-
нија, од една страна и Европските заедни-
ци и нивните земји членки, од друга стра-
на, за да се земе предвид пристапувањето
на Република Бугарија и Романија во Ев-
ропската унија.................................................. 122/2

1579. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување мрежа на јав-
ните установи за социјална заштита....... 122/159

1580. Одлука за основање на Јавна установа 
за сместување на лица баратели на пра-
во на азил.................................................. 122/159

1581. Одлука за изменување на Одлуката за 
давање согласност на Договорот за  да-
вање на трајно користење на движни 
ствари моторни возила............................ 122/159

1644. Одлука за определување на Ден на 
жалост....................................................... 126/2

1645. Одлука за определување на висината 
на надоместокот за користење на услу-
гите на автобуските станици.................. 126/2

1646. Одлука за пренесување на правото на 
сопственост на движна ствар.................. 126/2

1647. Одлука за пренесување на правото на 
сопственост на движна ствар.................. 126/3

1648. Одлука за пренесување на правото на 
сопственост на движна ствар.................. 126/3

1649. Одлука за пренесување на правото на 
сопственост на движна ствар.................. 126/3

1650. Одлука за пренесување право на сопс-
твеност на моторни возила за посебни 
намени....................................................... 126/3

1651. Одлука за образување Национална ко-
мисија за правата на децата во Репуб-
лика Македонија...................................... 126/3

1652. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на коефи-
циенти за пресметување на платата на 
функционерите кои ги именува Влада-
та на Република Македонија................... 126/4

1653. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за височината и начинот 
на плаќање на надоместок на трошоци-
те за испитување и жигосување на 
предмети од скапоцени метали.............. 126/4



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 Страна 23 
 

1654. Одлука за укинување на увозните да-
вачки за пченица...................................... 126/5

 Образец на барање за распределување
на автономна тарифна квота за пченица
(составен дел на Одлуката за укинување
на увозните давачки за пченица)................ 128/32

1655. Одлука за дополнување на Одлуката 
за определување на добрата и услугите 
кои подлежат на повластена стапка на 
данокот на додадена вредност................ 126/5

1656. Одлука за давање согласност на Фи-
нансискиот план на Централниот реги-
стар на Република Македонија за 2007
година........................................................ 126/6

1667. Одлука за престанување со работењето 
на Работната организација за стопани-
сување со води „Мантово“ Радовиш и 
започнување постапка за ликвидација.... 127/3

1668. Одлука за престанување со работење-
то на Водостопанско претпријатие 
„Струмички слив“ – Струмица и започ-
нување постапка за ликвидација............ 127/3

1669. Одлука за престанување со работењето 
на Јавното претпријатие „Гевгелиско-
Валандовско поле“ – Гевгелија и започ-
нување постапка за ликвидација.............. 127/3

1670. Одлука за престанување со работењето 
на Водостопанската работна организа-
ција „Охридско Езеро“ – Охрид и започ-
нување постапка за ликвидација.............. 127/4

1671. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија за 
учество во вежбовна активност во Ре-
публика Турција....................................... 127/4

1672. Одлука за отстапување движна ствар
на трајно чување и одржување............... 127/4

1673. Одлука за потврдување на Годишната 
сметка на Фондот за осигурување на 
депозити – Скопје за 2006 година.......... 127/5

1674. Одлука за потврдување на Финанси-
скиот план на Фондот за осигурување 
на депозити – Скопје за 2007 година..... 127/5

1703. Одлука за давање на согласност на по-
четниот износ на пазарната вредност 
на радиофреквенциите како еднокра-
тен надоместок за добивање на одобре-
ние за користење на радиофреквенции
за обезбедување на јавни мобилни ко-
муникациски мрежи и услуги од трета-
та генерација (3G).................................... 129/4

1704. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за поделба на Јавната 
здравствена установа Универзитетски 
клинички центар – Скопје....................... 129/5

1722. Одлука за давање на користење на 
недвижни ствари...................................... 130/4

1757. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија за 
учество во вежбовна активност во Ре-
публика Турција....................................... 133/12

1758. Одлука за давање на согласност на
Одлуката за утврдување на цената за 
објавување на огласи, акти и неважеч-
ки документи во службеното гласило 
“Службен весник на Република Маке-
донија“...................................................... 133/13

1759. Одлука за давање согласност на Ста-
тутарната одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на ЈП ХС “Зле-
товица“- Пробиштип............................... 133/13

1760. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка за 2006 година и Го-
дишниот извештај за работењето во 
2006 година на ЈПВ Лисиче – Велес...... 133/13

1761. Одлука за давање согласност на Прог-
рамата за работа на ЈПВ Лисиче – Ве-
лес во 2007 година................................... 133/13

1762. Одлука за висината на надоместокот 
за полагање испит за стекнување звање 
управувач на чамец и за висината на 
надоместокот за работата на Комисија-
та за полагање испит............................... 133/14

1763. Одлука за давање на одобрение за ос-
новање на приватна установа за соци-
јална заштита на стари лица................... 133/14

1764. Одлука за давање на времено користе-
ње на движни ствари............................... 133/14

1765. Одлука за одобрување на средства за 
зголемување на паричниот влог на Ре-
публика Македонија во Друштвото за 
изградба, управување и издавање на 
повеќенаменска сала “Борис Трајков-
ски“  ДООЕЛ  Скопје.............................. 133/14

1766. Одлука за зголемување на основната 
главнина на Друштвото за изградба, уп-
равување и издавање на повеќенаменска 
сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје 133/15

1767. Одлука за дополнување на Одлуката 
за формирање на Меѓуресорското тело 
за координација на активностите про-
тив корупцијата........................................ 133/15

1768. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за обрасците на придруж-
ното писмо и меморандумот, содржи-
ната и формата на Коресподентната та-
бела и на Изјавата за усогласеност на 
прописот со законодавството на Европ-
ската унија................................................ 133/15

1788. Одлука за давање согласност на Тари-
фата на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со пасишта за висината на 
надоместокот за давање на користење 
на пасишта и пасишни парцели сопс-
твеност на Република Македонија под 
закуп.......................................................... 134/27

1812. Одлука за престанување на користење 
на дел од недвижна ствар на Мини-
стерството за образование и наука и да-
вање на користење на Министерството 
за труд и социјална политика................... 135/31

1827. Одлука за давање согласност на Дого-
вор за давање на трајно користење на 
движни ствари.......................................... 136/61

1842. Одлука за висината на надоместокот 
за вршење преглед на чамец................... 137/20

1843. Одлука за пренесување на правото на 
сопственост на движните ствари............ 137/21

1857. Одлука за давање согласност на Од-
луката за измени и дополнувања на 
Ценовникот на ЈПАУ „Македонија“ -
Скопје на основни и останати аерод-
ромски услуги бр. 02-2022/17 од 
22.12.2003 година.................................. 138/2



Страна 24           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 

1858. Одлука за престанок и давање на ко-
ристење на дел од недвижна ствар..... 138/2

1859. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на коефи-
циенти за пресметување на платата на 
функционерите кои ги именува Влада-
та на Република Македонија................. 138/2

1866. Одлука за влегување и престојување на 
единица на Армијата на Република Сло-
венија на територијата на Република Ма-
кедонија, заради учество во вежбовната 
активност „Technical Firing - 2007“............ 139/2

1867. Одлука за престанок и давање на ко-
ристење на дел од недвижна ствар......... 139/3

1868. Одлука за престанок и давање на ко-
ристење на дел од недвижна ствар......... 139/3

1869. Одлука за престанок и давање на ко-
ристење на дел од недвижна ствар......... 139/3

1870. Одлука за пренесување на правото на 
сопственост на движни ствари............... 139/4

1871. Одлука за престанок и давање на ко-
ристење на недвижни ствари.................. 139/4

1872. Одлука за одземање на концесија на 
Трговското радиодифузно друштво ТВ 
Миг 21, Крсте ДООЕЛ, Гевгелија.......... 139/4

1873. Одлука за одземање на концесија на 
Трговското радиодифузно друштво 
Алфа Д  ДООЕЛ Дебар........................... 139/5

1874. Одлука за одземање на концесија на 
Трговското радиодифузно друштво 
ОНЕ КИСС ФМ ДООЕЛ Гевгелија....... 139/5

1875. Одлука за одземање на концесија на 
Трговското радиодифузно друштво Ра-
дио Румели ФМ Абдулџемил ДООЕЛ, 
Гостивар.................................................... 139/5

1876. Одлука за одземање на концесија на 
Трговското радиодифузно друштво Ра-
дио Рома ДООЕЛ, Гостивар................... 139/6

1877. Одлука за одземање на концесија на 
Трговското радиодифузно друштво Ра-
дио Тигар ДООЕЛ, Делчево................... 139/6

1878. Одлука за одземање на концесија на 
Трговското радиодифузно друштво СИ 
- БИ - ЕМ Јован Поповски ДООЕЛ, Ве-
лес.............................................................. 139/6

1879. Одлука за одземање на концесија на 
Трговското радиодифузно друштво 
Спорт 4 ТВ ДООЕЛ, Скопје................... 139/6

1880. Одлука за одземање на концесија на 
Трговското радиодифузно друштво 
МИС ЖИРОВНИЦА ДООЕЛ, с. Жи-
ровница, Ростуша..................................... 139/7

1929. Одлука за укинување на визите за држав-
јаните на Канада....................................... 142/2

1930. Одлука за испраќање на единица на Ар-
мијата на Република Македонија за 
учество во вежбовна активност во Ре-
публика Италија....................................... 142/2

1931. Одлука за менување на Формата на ре-
гулирање на побарувањата од крајните 
корисници на кредитите од Парискиот 
клуб на доверители по реализираниот 
откуп на долгот кон инокредиторите.... 142/2

1932. Одлука за дополнување на Одлуката за 
давање согласност на Договорот за дава-
ње на трајно користење движни ствари.... 142/3

1933. Одлука за давање на времено користе-
ње на недвижна ствар.............................. 142/3

1934. Одлука за престанок и за давање на ко-
ристење на недвижна ствар.................... 142/4

1935. Одлука за престанок и за давање на ко-
ристење на недвижна ствар.................... 142/4

1936. Одлука за престанок и за давање на ко-
ристење на недвижна ствар.................... 142/4

1937. Одлука за престанок и за давање на ко-
ристење на недвижна ствар.................... 142/5

1938. Одлука за престанок и за давање на 
користење на недвижна ствар................ 142/5

1939. Одлука за давање согласност на Дого-
вор за давање на трајно користење на 
движни ствари.......................................... 142/6

1940. Одлука за давање согласност на Дого-
вор за давање на трајно користење на 
движни ствари.......................................... 142/6

1941. Одлука за дополнување на Одлуката за 
давање на времено користење на нед-
вижни ствари............................................ 142/6

1942. Одлука за дополнување на Одлуката за 
престанок на користење на недвижни 
ствари........................................................ 142/6

1943. Одлука за потврдување на ранг-листата 
за доделување на концесија за вода за 
производство на електрична енергија од 
мали хидроелектрични централи........... 142/6

1954. Одлука за давање согласност на Ин-
вестиционата програма за 2007 годи-
на на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со шуми „Македонски шу-
ми“........................................................ 143/2

1962. Одлука за давање на согласност на До-
говорот за пренесување на правото на 
сопственост на движни ствари............... 144/3

1963. Одлука за обновување на стоковните 
резерви на готварска сол......................... 144/3

1964. Одлука за пренесување право на 
сопственост на моторни возила за 
посебни намени........................................ 144/3

1965. Одлука за пренесување на правото на 
сопственост на движна ствар.................. 144/3

1966. Одлука за пренесување на правото на 
сопственост на движна ствар.................. 144/4

1984. Одлука за давање согласност на Ста-
тутарната одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на Фондот за 
магистрални и регионални патишта 
Ц.О. – Скопје............................................ 145/3

1993. Одлука за продажба на недвижни 
ствари........................................................ 146/2

1994. Одлука за давање согласност на Дого-
вор за трајно користење на движни 
ствари без надомест................................. 146/3

1995. Одлука за давање согласност на Прог-
рамата за изменување и дополнување 
на Годишната инвестициона Програма 
на ЈП ХС „Злетовица“ за 2007 година... 146/3

2033. Одлука за изменување на Одлуката за
основање на Служба за општи и заед-
нички работи на Владата на Република
Македонија............................................... 147/3

2034. Одлука за давање на согласност на 
Статутарната одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈПВ Ли-
сиче-Велес................................................ 147/7



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 Страна 25 
 

2035. Одлука за давање на одобрение за ос-
новање на приватна установа за соци-
јална заштита на стари лица................... 147/7

2040. Одлука за усогласување и менување на
Царинската тарифа за 2008 година.......... 148/1

2066. Одлука за престанување и за давање
на користење на дел од недвижна
ствар.......................................................... 150/68

2087. Одлука за формирање на Управен ко-
митет за реформи во сметководството 
и институционалното зајакнување
(РЕПАРИС).............................................. 151/2

2088. Одлука за дополнување на Одлуката
за давање на времено користење на
движни ствари.......................................... 151/2

2089. Одлука за укинување на увозните да-
вачки за доматно пире............................. 151/3

2135. Одлука за дополнување на Одлуката за
давање во сопственост на моторно во-
зило............................................................ 155/8

2136. Одлука за зголемување на основната
главнина на Друштво за изградба, уп-
равување и издавање на повеќенамен-
ска сала Борис Трајковски ДООЕЛ
Скопје........................................................ 155/8

2137. Одлука за престанок и за давање на вре-
мено користење на недвижна ствар........... 155/8

2167. Одлука за давање согласност на Дого-
ворот за давање на трајно користење 
на движни ствари..................................... 156/5

2168. Одлука за престанок и за давање на 
времено користење на недвижна ствар 
без надомест............................................. 156/10

2201. Одлука за давање согласност на Ста-
тутарната одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на Јавната
установа Национален парк Пелистер,
Битола, Република Македонија.............. 157/13

2202. Одлука за давање согласност на Дого-
ворот за давање на трајно користење 
движна ствар без надомест..................... 157/14

2203. Одлука за дополнување на Статутот
на Акционерското друштво „Македон-
ска информативна агенција АД“ –
Скопје,  во државна сопственост............ 157/14

2204. Одлука за одобрување на средства за 
зголемување на паричниот влог на Ре-
публика Македонија во Друштвото за 
изградба, управување и издавање на 
повеќенаменска сала „Борис Трајков-
ски“ ДООЕЛ Скопје................................ 157/14

2205. Одлука за зголемување на основната
главнина на Друштвото за изградба, уп-
равување и издавање  на повеќенаменска
сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје 157/15

2214. Одлука за отворање на Почесен конзу-
лат на Република Македонија во Крал-
ството Шпанија, со седиште во Вален-
ција............................................................ 158/7

2215. Одлука за отворање на Почесен конзу-
лат на Република Македонија во Крал-
ството Шпанија, со седиште во Барце-
лона........................................................... 158/7

2216. Одлука за одземање на користење –
концесија на рибниот фонд од рибо-
ловното подрачје Дојранско Езеро........ 158/7

2217. Одлука за утврдување на Номенклату-
ра на територијални единици за стати-
стика – НТЕС........................................... 158/7

2218. Одлука за распоредување на стоките 
на форми на извоз и увоз........................ 158/40

2219. Одлука за донесување на Енергетски-
от биланс на Република Македонија за 
2008 година............................................... 158/130

2220. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за висината на месечниот на-
домест од придонеси што Агенцијата 
за супервизија на капитално финанси-
рано пензиско осигурување го напла-
тува од друштвата за управување со 
пензиски фондови за 2008 година.......... 158/140

2221. Одлука за изменување на Одлуката за 
определување на правото на користење 
на службен мобилен телефон и за огра-
ничување на износот на сметката.......... 158/140

2222. Одлука за одобрување на Програмата 
за изменување на Програмата за реали-
зација на задачите на Бирото за сто-
пански недоволно развиените подрачја 
во 2007 година.......................................... 158/140

2223. Одлука за престанок и за давање на 
користење на недвижна ствар................ 158/140

2224. Одлука за престанување на важење на 
Одлука за прифаќање на старешините 
на ЈНА, воените службеници и граѓан-
ските лица на служба во ЈНА од страна 
на Република Македонија....................... 158/141

2250. Одлука за утврдување на индикативен 
список на договорни органи................... 159/2

  
 Р Е Ш Е Н И Ј А 

Рег. бр. Бр./стр.
  

8. Решение за разрешување од должно-
ста директор на ЈУ Национален парк 
Маврово, Маврови Анови....................... 2/1

9. Решение за именување в.д. директор 
на ЈУ Национален парк Маврово, Ма-
врови Анови............................................. 2/2

10. Решение  за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за 
управување и заштита на повеќенамен-
ското подрачје “Јасен“ - Скопје............. 2/2

11. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Државниот ученички дом 
“Бранко Станоевиќ“ – Гостивар..................... 2/2

12. Решение  за разрешување и именување 
член на Комисијата за осигурување од 
автомобилска одговорност..................... 2/2

13. Решение за именување  државен секретар 
во Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство............................. 2/2

48. Решение за разрешување и именување 
членови на Националното координа-
тивно тело за имплементација на нацио-
налните акциони планови од Декадата на 
Ромите................................................................ 5/13

92. Решение за формирање на Комисија за 
следење и оценка на исполнетост на 
условите за преминување во втората 
фаза од процесот на фискалната де-
централизација......................................... 7/2



Страна 26           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 

103. Решение за разрешување и определу-
вање претставник во Советот на ЈНУ
Земјоделски институт – Скопје.............. 8/1

104. Решение за разрешување и именување 
член на Комисијата за извоз на стоки и 
технологии со двојна употреба................ 8/2

105. Решение за именување членови на
Управниот одбор на Агенцијата за
енергетика на Република Македонија.. 8/2

106. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување заменик на дирек-
торот на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија.. 8/2

107. Решение за разрешување од функци-
јата заменик на јавниот правобранител 
на Република Македонија за подрач-
јето на Кочани.......................................... 8/2

108. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за аеро-
дромски услуги „Македонија“ – Скопје.. 8/2

109. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за аеро-
дромски услуги „Македонија“ – Скопје... 8/2

110. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Агенци-
јата за странски инвестиции на Репуб-
лика Македонија...................................... 8/3

167. Решение за именување национален ко-
ординатор, негов заменик, секретар и 
членови на Националната комисија за 
борба против трговијата со луѓе и иле-
галната миграција во Република Маке-
донија........................................................ 12/6

168. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Фондот за 
осигурување на депозити – Скопје........ 12/7

169. Решение за именување членови на 
Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на 
ЈП за управување и заштита на пове-
ќенаменското подрачје „Јасен“ -
Скопје..................................................... 12/7

170. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор на Центарот за стручно 
образование и обука - Скопје................. 12/7

171. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Аген-
цијата за планирање на просторот........... 12/7

172. Решение за именување членови и нив-
ни заменици на Советодавниот коми-
тет на Проектот за катастар и регистра-
ција на недвижности................................ 12/7

173. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор на ЈЗУ Универзитетски 
клинички центар – Скопје – претстав-
ници на основачот................................... 12/8

174. Решение за именување секретар на 
Секретаријатот за законодавство на
Владата на Република Македонија….... 12/8

175. Решение за именување заменик на јав-
ниот правобранител на Република Ма-
кедонија за подрачјето на Скопје........... 12/8

197. Решение за именување на раководите-
ли и членови на Меѓуресорското тело 
за рурален развој...................................... 15/3

250. Решение за именување на надлежен коо-
рдинатор за акредитација во системот 
на децентрализирано управување со 
претпристапните фондови од Европската 
унија за Република Македонија.............. 18/9

251. Решение за именување на Национален 
координатор за авторизација во систе-
мот на децентрализирано управување 
со претпристапните фондови од Ев-
ропската унија за Република Македонија.. 18/10

252. Решение за именување на раководител 
на Националниот фонд во системот на 
децентрализирано управување со претп-
ристапните фондови од Европската унија 
за Република Македонија............................ 18/10

253. Решение за именување на Национален 
ИПА координатор во системот на децент-
рализирано управување со претпристап-
ните фондови од Европската унија за 
Република Македонија............................ 18/10

254. Решение за именување на раководител 
на оперативната структура надлежна за 
имплементирање на првите четири ком-
поненти од ИПА во системот на децент-
рализирано управување со претпристап-
ните фондови од Европската унија за Ре-
публика Македонија..................................... 18/10

255. Решение за именување на Секторски ко-
ординатор на ИПА компонентите за реги-
онален развој и развој на човечки ресурси 
во системот на децентрализирано управу-
вање со претпристапните фондови од 
Европската унија за Република Македо-
нија............................................................ 18/10

256. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за правда.......... 18/11

257. Решение за именување заменик на Ди-
ректорот на Бирото за развој на образо-
ванието...................................................... 18/11

258. Решение за разрешување и именување 
членoви на Управниот одбор на ЈЗУ 
Универзитетски клинички центар –
Скопје - претставници на основачот...... 18/11

259. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македо-
нија............................................................ 18/11

260. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за уп-
равување и заштита на повеќенамен-
ското подрачје „Јасен“-Скопје............... 18/11

261. Решение за именување заменик на  дире-
кторот на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско оси-
гурување-Скопје...................................... 18/11

262. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Агенцијата за суперви-
зија на капитално финансирано пензи-
ско осигурување – Скопје....................... 18/12

263. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на основа-
чот на ЈЗУ Општа болница - Прилеп........... 18/12

264. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на основа-
чот на ЈЗУ Здравствен дом -Неготино...... 18/12



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 Страна 27 
 

265. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на основа-
чот на ЈЗУ Здравствен дом - Гевгелија..... 18/12

266. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на основа-
чот на ЈЗУ Општа болница-Гевгелија....... 18/12

267. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Психијатриска болница 
„Негорци“- Гевгелија.............................. 18/13

268. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Завод за здравствена зашти-
та- Прилеп...................................................... 18/13

269. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп....... 18/13

270. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Општа болница - Кава-
дарци......................................................... 18/13

271. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кава-
дарци......................................................... 18/13

272. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Здравствен дом  „Здравје“-
Валандово...................................................... 18/14

273. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом  - Стру-
мица........................................................... 18/14

274. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Општа болница - Стру-
мица........................................................... 18/14

275. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Завод за здравствена 
заштита  - Струмица................................ 18/14

276. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Радо-
виш............................................................ 18/14

277. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Специјална болница за 
трауматологија и ортопедија „Св.
Еразмо“ -  Охрид.................................. 18/15

278. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Завод за превенција, леку-
вање и рехабилитација на хронични рес-
пираторни неспецифични и алергиски 
заболувања - Отешево.................................. 18/15

279. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Здравствен дом - Ресен......... 18/15

280. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Психијатриска болница –
Демир Хисар.................................................. 18/15

281. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом – Де-
мир Хисар................................................. 18/15

282. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Завод за здравствена зашти-
та - Битола...................................................... 18/16

283. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на основа-
чот на ЈЗУ Здравствен дом  - Битола......... 18/16

284. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Клиничка болница  -
Битола....................................................... 18/16

285. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на основа-
чот на ЈЗУ Здравствен дом  - Вевчани...... 18/16

286. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на основа-
чот на ЈЗУ Општа болница - Кичево......... 18/16

287. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кру-
шево........................................................... 18/17

288. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Завод за нефрологија -
Струга....................................................... 18/17

289. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на основа-
чот на ЈЗУ Општа болница - Дебар........... 18/17

290. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Здравствен дом - Дебар........ 18/17

291. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Општа болница - Го-
стивар........................................................ 18/17

292. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Го-
стивар........................................................ 18/18

293. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на основа-
чот на ЈЗУ Здравствен дом - Берово.......... 18/18

294. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Пех-
чево............................................................ 18/18

295. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Дел-
чево............................................................ 18/18

296. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом – Свети 
Николе....................................................... 18/18

297. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кри-
ва Паланка................................................ 18/19

298. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом – Ви-
ница........................................................... 18/19

299. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на основа-
чот на ЈЗУ Здравствен дом – Кратово....... 18/19



Страна 28           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 

300. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом – Про-
биштип...................................................... 18/19

301. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Штип......................................................... 18/19

302. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Завод за здравствена зашти-
та – Штип....................................................... 18/20

303. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Општа болница –
Штип......................................................... 18/20

304. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Општа болница – Коча-
ни............................................................... 18/20

305. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетски стома-
толошки клинички центар - Скопје....... 18/20

306. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Максилофацијална хирур-
гија - Скопје................................................... 18/20

307. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Републички завод за 
здравствена заштита - Скопје................. 18/21

308. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Скоп-
је................................................................ 18/21

309. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Геронтолошки завод 
„13 Ноември“ - Скопје............................. 18/21

310. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Специјална болница за 
гинекологија и акушерство - Чаир......... 18/21

311. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Завод за здравствена зашти-
та -Скопје....................................................... 18/22

312. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Институт за белодроб-
ни заболувања и туберкулоза - Скопје.. 18/22

313. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Институт за белодроб-
ни заболувања кај децата –„Козле“-
Скопје........................................................ 18/22

314. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Психијатриска болница 
- Скопје..................................................... 18/22

315. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Здравствен дом – „Желез-
ничар“ - Скопје.............................................. 18/22

316. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на основа-
чот на ЈЗУ Општа болница - Тетово.......... 18/23

317. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Здравствен дом - Тетово...... 18/23

318. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Општа болница – Охрид........ 18/23

319. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид....... 18/23

320. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Болница за кардиоваску-
ларни болести – Охрид................................ 18/23

321. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Завод за здравствена 
заштита – Охрид...................................... 18/24

322. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Специјална детска бол-
ница – Охрид............................................ 18/24

323. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на основа-
чот на ЈЗУ Општа болница - Струга.......... 18/24

324. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струга...... 18/24

325. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Општа болница - Куманово.. 18/25

326. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Завод за здравствена 
заштита - Куманово................................. 18/25

327. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Здравствен дом - Куманово... 18/25

376. Решение за именување почесен конзул 
на Република Македонија во Ајдин, Ре-
публика Турција....................................... 23/2

377. Решение за именување почесен конзул 
на Република Македонија во Принци-
патот Монако........................................... 23/2

378. Решение за именување почесен генера-
лен конзул на Република Македонија во 
Гетеборг, Кралство Шведска.................. 23/2

379. Решение за именување почесен конзул 
на Република Македонија во Покраина-
та Саксонија, СР Германија.................... 23/2

409. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор-претставник 
на основачот на ЈЗУ Геронтолошки за-
вод „13 Ноември“ Скопје........................ 26/8

410. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија...... 26/8

411. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Здравствена станица –
Железара - Скопје.................................... 26/8

412. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на основа-
чот на ЈЗУ Здравствена станица Универ-
зитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје........ 26/8



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 Страна 29 
 

413. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈУ Национален парк, Пе-
листер – Битола-претставник на општи-
ната Битола.................................................... 26/9

414. Решение за разрешување и именување 
член на Надзорниот одбор за контрола 
на материјално-финансиското работе-
ње на ЈП за управување и заштита на 
повеќенаменското подрачје „Јасен“ -
Скопје........................................................ 26/9

415. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Комисијата 
за информатичка технологија................. 26/9

452. Решение за именување директор на
Казнено-поправен дом од Отворен вид
- Струга..................................................... 30/15

453. Решение за давање согласност на Од-
луката за разрешување на директорот 
на Институтот за акредитација на Ре-
публика Македонија................................ 30/16

454. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Агенција-
та за странски инвестиции на Републи-
ка Македонија.......................................... 30/16

455. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Др-
жавниот студентски дом „Народен хе-
рој Орде Чопела“ – Прилеп.................... 30/16

456. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Агенцијата за суперви-
зија на капитално финансирано пензи-
ско осигурување - Скопје........................ 30/16

457. Решение за разрешување од должноста 
в.д. директорот на Казнено-поправен 
дом од Отворен вид - Струга.................. 30/16

591. Решение за разрешување од должноста 
директор на Управата за цивилна – воз-
душна пловидба.......................................... 42/19

592. Решение за именување директор на
Агенцијата за цивилно воздухоплов-
ство............................................................... 42/19

668. Решение за давање согласност на Од-
луката за именување директор на Ин-
ститутот за акредитација на Република 
Македонија............................................... 50/4

669. Решение за именување претседател и 
членови на Матичната комисија за вр-
шење на подготовките за почеток со 
работа на Државниот универзитет „Го-
це Делчев“ во Штип................................ 50/4

700. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор-претставник 
на основачот на ЈЗУ Општа болница –
Куманово.................................................. 53/4

701. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Завод за физикална меди-
цина и рехабилитација - Скопје............. 53/4

702. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Републички завод за 
трансфузиологија - Скопје...................... 53/4

703. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Специјална болница по 
хируршки болести „Св. Наум Охрид-
ски“ - Скопје............................................. 53/5

704. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Здравствен дом - Коча-
ни............................................................... 53/5

705. Решение за разрешување од функција-
та заменик на јавниот правобранител 
на Република Македонија за подрачје-
то на Скопје.............................................. 53/5

706. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Завод за здравствена заш-
тита – Кочани........................................... 53/5

719. Решение за именување членови на Ма-
тичната комисија за вршење на подго-
товките за почеток со работа на Факул-
тетот за администрација и менаџмент 
на информациски системи во состав на 
Универзитетот „Св. Климент Охрид-
ски“ – Битола............................................ 54/140

720. Решение за разрешување и именување 
член на Комисијата за жалби по јавни 
набавки на Владата на Република Ма-
кедонија.................................................... 54/141

742. Решение за именување на раководи-
тел, заменик раководител, секретар и 
членови на Координативното тело за 
интелектуална сопственост..................... 56/2

776. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор на Државниот ученички 
дом „Мирка Гинова“ - Битола................ 58/31

777. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Сту-
дентскиот дом „Кочо Рацин“ - Битола...... 58/31

803. Решение за разрешување и именува-
ње член на Надзорниот одбор за конт-
рола на материјално-финансиското 
работење на ЈП за стопанисување со 
шуми „Македонски  шуми“ – Скопје... 61/3

804. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Завод за здравствена заш-
тита – Тетово............................................ 61/3

805. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа – Ко-
чани…..................................................... 61/3

806. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за из-
вршување на водостопански дејности 
ХС „Злетовица“ – Пробиштип................ 61/3

807. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Јавната установа Наци-
онален парк Галичица – Охрид............ 61/4

808. Решение за разрешување и именување 
членови на Националното координа-
тивно тело за еднакви права на лицата 
со инвалидност на Република Македо-
нија............................................................ 61/4

809. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор-претставник 
на основачот на ЈЗУ Геронтолошки за-
вод „13 Ноември“ - Скопје...................... 61/4

810. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Русе 
Бошковски“ – Ростуше............................ 61/4



Страна 30           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 

811. Решение за разрешување од должноста 
в.д. директор на Агенцијата за вработу-
вање на Република Македонија................ 61/4

812. Решение за именување директор на
Агенцијата за вработување на Репуб-
лика Македонија...................................... 61/5

813. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за сто-
панисување со шуми „Македонски шу-
ми“ - Скопје.............................................. 61/5

814. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на директорот на Финан-
сиската полиција...................................... 61/5

815. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Дом за доен-
чиња и мали деца – Битола................... 61/5

834. Решение за формирање Национален 
комитет за земјоделски информатички 
систем........................................................ 63/38

895. Решение за разрешување од должно-
ста државен секретар во Министерст-
вото за земјоделство, шумарство и во-
достопанство............................................ 70/40

896. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за сто-
панисување со шуми „Македонски шу-
ми“ – Скопје............................................. 70/40

915. Решение за именување претседател, за-
меник на претседателот и членови на На-
ционалната меѓуресорска комисија за 
ХИВ/СИДА...................................................... 72/9

916. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор на Јавната установа На-
ционален парк Пелистер – Битола -
претставници на стручниот орган.......... 72/9

917. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на ЈП за бер-
занско работење АГРО-БЕРЗА – Скопје 72/10

953. Решение за доделување титула амба-
садор на културата на Република Ма-
кедонија во Градот Њујорк, Соедине-
тите Американски Држави.................. 75/2

999. Решение за именување на овластен 
претставник на Република Македонија 
во Комитетот за финансиски прашања 
на сукцесијата.......................................... 79/81

1029. Решение за доделување титула амбаса-
дор на културата на Република Маке-
донија во Република Хрватска............... 82/24

1035. Решение за отповикување на Почесен 
конзул на Република Македонија во 
Хановер, СР Германија........................... 83/3

1103. Решение за доделување титула амбаса-
дор на културата на Република Маке-
донија во Република Австрија................ 87/106

1104. Решение за именување претседател, 
национално контакт лице, членови и 
секретар на Националната комисија за 
мало и лесно оружје................................ 87/106

1105. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Специјален за-
вод – Демир Капија.................................. 87/106

1106. Решение  за именување членови на 
Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за железничка инфраструктура 
Македонски Железници - Скопје........... 87/107

1107. Решение за именување членови на 
Надзорниот одбор за контрола на мате-
ријално – финансиското работење на 
ЈП за железничка инфраструктура Ма-
кедонски Железници - Скопје................ 87/107

1115. Решение за именување на Почесен 
конзул на Република Македонија во 
Република Индонезија, со седиште во 
Џакарта..................................................... 88/6

1140. Решение за разрешување и именување 
член на Националната комисија за бор-
ба против трговијата со луѓе и илегал-
ната миграција во Република Македо-
нија............................................................ 89/2

1141. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Јавната установа –
Национален парк Галичица, Охрид –
претставници на стручниот орган.......... 89/2

1142. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа -Тетово............................. 89/3

1143. Решение за определување претставник 
во Управниот одбор на Фондот на хо-
локаустот на Евреите од Македонија.... 89/3

1144. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа- Велес............... 89/3

1145. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Берово............ 89/3

1146. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа - Дебар.............................. 89/4

1147. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Про-
биштип...................................................... 89/4

1148. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Прилеп........... 89/4

1149. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Стру-
мица........................................................... 89/4

1150. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Бито-
ла............................................................... 89/5

1151. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Кру-
шево........................................................... 89/5

1152. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Делчево......... 89/5

1153. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа – Свети 
Николе....................................................... 89/5

1154. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Гости-
вар.............................................................. 89/6

1155. Решение за разрешување и именување 
претседател на Комисијата за жалби............. 89/6



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 Страна 31 
 

1156. Решение  за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Агенција-
та за поттикнување на развојот на зем-
јоделството - Битола................................ 89/6

1157. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за во-
достопанисување со Хидросистемот 
“Дојранско Езеро“ – Стар Дојран.............. 89/6

1158. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за упра-
вување и заштита на повеќенаменското 
подрачје “ЈАСЕН“ - Скопје......................... 89/6

1159. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор – претстав-
ник на основачот на ЈЗУ Специјална 
болница по хируршки болести “Св. На-
ум Охридски“ - Скопје............................ 89/6

1160. Решение за разрешување од должно-
ста претседател на Комисијата за жал-
би по јавни набавки на Владата на Ре-
публика Македонија................................ 89/7

1161. Решение за именување претседател на 
Комисијата за жалби по јавни набавки 
на Владата на Република Македонија... 89/7

1197. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Дирекцијата за зашти-
та и спасување.......................................... 93/2

1198. Решение за именување  директор на
Дирекцијата за заштита и спасување..... 93/2

1216. Решение за именување раководител, 
членови и секретар на Меѓуресорското 
тело за координација на активностите 
против корупцијата.................................. 94/4

1217. Решение за именување членови на Над-
зорниот одбор за контрола на материјал-
но-финансиското работење на ЈП за во-
достопанство „Лисиче“- Велес................... 94/4

1218. Решение за разрешување и именување 
членови  на Управниот одбор на ЈП за ае-
родромски услуги „Македонија“ - Скопје.... 94/4

1219. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавното
претпријатие за железничка инфраструкту-
ра Македонски железници - Скопје............... 94/4

1220. Решение за именување член  на Управниот
одбор на Агенцијата за поттикнување на 
развојот на земјоделството - Битола................. 94/5

1221. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Фон-
дот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија......................... 94/5

1222. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор за контрола на матери-
јално-финансиското работење на ЈП за 
оддржување и заштита на магистрал-
ните и регионалните патишта „Маке-
донијапат“ - Скопје.................................. 94/5

1223. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈП за одржување и за-
штита на магистралните и регионални-
те патишта „Македонијапат“ - Скопје... 94/5

1224. Решение за именување член на Надзорни-
от одбор за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на ЈП за берзанско 
работење Агро – берза - Скопје....................... 94/5

1225. Решение за именување член на Надзор-
ниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈП за водос-
набдување „Суденчица“-Скопје................. 94/5

1226. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈП за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Републи-
ка Македонија – Скопје........................... 94/6

1227. Решение за именување член на Управни-
от одбор на ЈП „Стрежево“ - Битола........... 94/6

1228. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Фондот за води................ 94/6

1229. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Фондот за магистрални и 
регионални патишта................................ 94/6

1230. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Затворот Битола со 
отворено одделение во Прилеп.............. 94/6

1231. Решение за именување директор на За-
творот Битола........................................... 94/6

1232. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на директорот на Затвор 
Битола со отворено одделение во При-
леп............................................................. 94/7

1233. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Затворот Битола.................. 94/7

1234. Решение за именување директор на За-
творот Прилеп.......................................... 94/7

1270. Решение за доделување титула амбаса-
дор на културата на Република Маке-
донија во Обединетото Кралство на 
Велика Британија..................................... 97/9

1271. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈУ Специ-
јален завод - Демир Капија..................... 97/9

1272. Решение за разрешување и именување 
член на Надзорниот одбор за контрола 
на материјално-финансиското работе-
ње на ЈП за аеродромски услуги “Ма-
кедонија“-Скопје...................................... 97/10

1273. Решение за разрешување од функција-
та заменик на директорот на Држав-
ниот завод за статистика....................... 97/10

1274. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Државниот завод за стати-
стика.......................................................... 97/10

1295. Решение за именување претседател, 
секретар и членови на Комисијата за 
проценка и утврдување на висината 
на штетата од елементарни непогоди 99/2

1296. Решение за разрешување од должно-
ста претседател на Управниот одбор на 
Дирекцијата за технолошки индустри-
ски развојни зони..................................... 99/2

1297. Решение за разрешување и именува-
ње претседател на Комисијата за жал-
би............................................................ 99/2

1298. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за ае-
родромски услуги „Македонија“ –
Скопје........................................................ 99/2

1299. Решение за давање согласност на Од-
луката за избор на директор на ЈНУ 
Институт за социолошки и политичко-
правни истражувања - Скопје................. 99/3



Страна 32           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 

1351. Решение за именување директор на
Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој........ 103/2

1360. Решение за именување заменик на јав-
ниот правобранител на Република Ма-
кедонија за подрачјето на Скопје........... 104/3

1361. Решение за именување заменик на
јавниот правобранител на Република 
Македонија за подрачјето на Кочани... 104/3

1374. Решение за именување заменици на 
претседателот и членовите на Комиси-
јата за жалби по јавни набавки на Вла-
дата на Република Македонија............... 105/12

1375. Решение за давање согласност на Од-
луката за разрешување на директорот 
на Институтот за акредитација на Ре-
публика Македонија................................ 105/12

1414. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Казнено-поправен 
дом Идризово со Отворено одделе-
ние во Велес......................................... 107/40

1429. Решение за разрешување од должно-
ста в.д. директор на ЈУ Национален 
парк Маврово, Маврови Анови.............. 109/9

1430. Решение за именување в.д. директор
на ЈУ Национален парк Маврово,
Маврови Анови........................................ 109/9

1431. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈП за берзанско работе-
ње Агро-берза Скопје.............................. 109/10

1432. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈУ Специ-
јален завод – Демир Капија.................... 109/10

1433. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на „Јавното претпријатие Ма-
кедонска радиодифузија  – Скопје“....... 109/10

1484. Решение за дополнување на Решение-
то за именување членови на Национал-
ното координативно тело за имплемен-
тација на Националните акциони пла-
нови од Декадата на Ромите................... 112/3

1512. Решение за доделување титула амбаса-
дор на културата на Република Маке-
донија во Руската Федерација................ 115/23

1513. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор на ЈУ Национален парк
Маврово-Маврови Анови........................ 115/23

1514. Решение за разрешување и именување 
членови на Националното координа-
тивно тело за еднакви права на лицата 
со инвалидност на Република Македо-
нија............................................................ 115/23

1515. Решение за давање согласност на Од-
луката за избор на директор на ЈНУ
Хидробиолошки завод – Охрид……...... 115/24

1516. Решение за именување координатор и 
членови на Координативното тело за 
организација и координација за Свет-
ската изложба во Шангај 2010 година..... 115/24

1517. Решение за давање согласност на Од-
луката за избор на директор на ЈНУ
Земјоделски институт – Скопје.............. 115/24

1518. Решение за именување претседател и 
членови на Советот за македонски јазик.. 115/24

1519. Решение за разрешување од должно-
ста член на Комисијата за жалби по 
јавни набавки на Владата на Република 
Македонија............................................... 115/25

1520. Решение за именување директор на 
Агенцијата за развој и инвестиции........ 115/25

1521. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Филмскиот фонд на Ре-
публика Македонија................................ 115/25

1522. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Дирекцијата за техно-
лошки индустриски развојни зони......... 115/25

1532. Решение за изменување на Решението 
за именување на раководител, заменик 
на раководител, секретар и членови на 
Координативното тело за интелектуал-
на сопственост.......................................... 116/3

1548. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Управата за извршува-
ње на санкциите....................................... 117/87

1549. Решение за именување директор на Уп-
равата за извршување на санкциите....... 117/87

1590. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Институт за радиологија 
– Скопје..................................................... 123/2

1591. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Институт за радиотерапи-
ја и онкологија– Скопје........................... 123/3

1592. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за кардиологија 
- Скопје..................................................... 123/3

1593. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Институт за клиничка би-
охемија -  Скопје...................................... 123/3

1594. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за нефрологија 
– Скопје..................................................... 123/3

1595. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за гастроен-
терохепатологија - Скопје....................... 123/3

1596. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за пулмологија и 
алергологија - Скопје.............................. 123/3

1597. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за ендокриноло-
гија, дијабетес и метаболички нарушу-
вања - Скопје............................................ 123/4

1598. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за ревматологија 
- Скопје..................................................... 123/4

1599. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за хематологија 
– Скопје..................................................... 123/4

1600. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за токсикологија 
– Скопје..................................................... 123/4

1601. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за детски боле-
сти – Скопје.............................................. 123/4



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 Страна 33 
 

1602. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за инфективни 
болести и фебрилни состојби - Скопје.. 123/5

1603. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за дерматологија 
– Скопје..................................................... 123/5

1604. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за неврологија  –
Скопје........................................................ 123/5

1605. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за трауматологија 
– Скопје....................................................... 123/5

1606. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за урологија –
Скопје........................................................ 123/5

1607. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за неврохирур-
гија – Скопје............................................. 123/6

1608. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за дигестивна 
хирургија – Скопје................................... 123/6

1609. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за торакална и 
васкуларна хирургија – Скопје............... 123/6

1610. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за детска хирур-
гија – Скопје............................................. 123/6

1611. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за анестезија, ре-
анимација и интензивно лекување (КА-
РИЛ) - Скопје........................................... 123/6

1612. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за уво, нос и гр-
ло – Скопје................................................ 123/7

1613. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за очни болести 
– Скопје..................................................... 123/7

1614. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за гинекологија 
и акушерство – Скопје............................. 123/7

1615. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за психијатрија –
Скопје........................................................ 123/7

1616. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација 
на слух, говор и глас - Скопје................. 123/7

1617. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Ургентен центар – Скопје 123/8

1618. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈУ за заеднички работи за 
потребите на јавните здравствени уста-
нови клиники и институти – Скопје...... 123/8

1657. Решение за именување претседател и 
членови на Националната комисија за 
правата на децата во Република Маке-
донија........................................................ 126/6

1658. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за пластична и 
реконструктивна хирургија – Скопје..... 126/6

1659. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за ортопедски 
болести – Скопје...................................... 126/7

1660. Решение за именување портпарол на 
Владата на Република Македонија........ 126/7

1661. Решение за именување портпарол на 
Владата на Република Македонија........ 126/7

1705. Решение за именување директор на 
Казнено-поправен дом Идризово со 
Отворено одделение во Велес................ 129/5

1748. Решение за доделување титула Амба-
садор на културата на Република Ма-
кедонија во Република Србија................ 132/2

1769. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за именување раково-
дител, членови и секретар на Меѓуре-
сорското тело за координација на 
активностите против корупцијата.......... 133/24

1813. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на Фон-
дот за осигурување на депозити -
Скопје........................................................ 135/32

1814. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Фондот за осигурување 
на депозити - Скопје................................ 135/32

1881. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Финансиската полиција....... 139/7

1882. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација 
на слух, говор и глас - Битола................ 139/7

1883. Решение за разрешување и именување 
член на Посебната комисија за утврду-
вање условот-владеење со македонски-
от јазик за стекнување на државјанство 
на Република Македонија.................... 139/7

1884. Решение за разрешување и именување 
член на Комисијата за следење на раз-
војот на системот за финансирање на 
општините................................................ 139/8

1885. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Ки-
чево............................................................ 139/8

1886. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор – претставници на 
основачот на Државниот музичко-ба-
летски училишен центар „Илија Нико-
ловски Луј“ - Скопје................................ 139/8

1887. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор – претставници на 
основачот на Државното музичко учи-
лиште „Тодор Скалоски – Тетоец“ –
Тетово....................................................... 139/8



Страна 34           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 

1888. Решение за именување претседател и 
членови на Националниот совет за кул-
турното наследство.................................. 139/9

1889. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор - претставници на 
основачот на Државното средно учи-
лиште за рехабилитација и образова-
ние „Св. Наум Охридски“ - Скопје........ 139/9

1890. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор - претставници на 
основачот на Државното музичко учи-
лиште – Битола......................................... 139/9

1891. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор – претстав-
ник на основачот на ЈЗУ Клиника за 
торакална и васкуларна хирургија -
Скопје........................................................ 139/10

1892. Решение за разрешување од должно-
ста државен секретар во Министерс-
твото за внатрешни работи..................... 139/10

1893. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за внатрешни 
работи........................................................ 139/10

1894. Решение за именување координатор 
на Националниот координативен цен-
тар за гранично управување................... 139/10

1895. Решение за давање согласност  на Од-
луката за именување директор на Ин-
ститутот за акредитација на Република 
Македонија............................................... 139/10

1896. Решение за разрешување и именување 
член на Комитетот за спроведување на 
реформа за наплата на персоналниот 
данок на доход и на придонесите на 
плати…………………………................. 139/11

1897. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Централ-
ниот регистар на Република Македони-
ја - Скопје………………………............. 139/11

1918. Решение за разрешување од должно-
ста претседател на Комисијата за жал-
би по јавни набавки на Владата на Ре-
публика Македонија................................ 141/2

1919. Решение за разрешување од должно-
ста директор на ЈУ  Национален парк
Галичица, Охрид...................................... 141/2

1920. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Наци-
оналната агенција за европски образов-
ни програми и мобилност....................... 141/2

1921. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Управата за афирмира-
ње и унапредување на културата на 
припадниците на заедниците во Репуб-
лика Македонија...................................... 141/2

1922. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на “Јав-
ното претпријатие  Македонска радио-
дифузија-Скопје“ од редот на вработе-
ните........................................................... 141/2

1923. Решение за именување директор на ЈУ
Национален парк Галичица, Охрид......... 141/3

1924. Решение за разрешување од фунцијата 
генерален секретар  на  Владата на Ре-
публика Македонија................................ 141/3

1925. Решение за именување генерален сек-
ретар на Владата на Република Маке-
донија........................................................ 141/3

1926. Решение за именување директор на Уп-
равата за афирмирање и унапредување 
на културата на припадниците на заед-
ниците во Република Македонија............ 141/3

 Исправка.................................................... 146/55
1967. Решение за разрешување од должно-

ста член на Управниот одбор на ЈП за 
аеродромски услуги „Македонија“ –
Скопје........................................................ 144/4

1968. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор на ЈП за 
аеродромски услуги „Македонија“ –
Скопје........................................................ 144/4

1985. Решение за изменување на Решението 
за именување членови на Советот за 
заштита на потрошувачите..................... 145/3

2067. Решение за разрешување од должнос-
та директор на Бирото за судски 
вештачења................................................. 150/69

2068. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштинс-
ки центар за социјална работа –
Кичево....................................................... 150/69

2069. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштинс-
ки центар за социјална работа –
Македонски Брод..................................... 150/69

2070. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа –
Кавадарци................................................. 150/69

2071. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштинс-
ки центар за социјална работа –
Струга....................................................... 150/70

2072. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа –
Ресен.......................................................... 150/70

2073. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –
Охрид........................................................ 150/70

2074. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа –
Штип......................................................... 150/70

2075. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа –
Виница...................................................... 150/71

2076. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа на 
Град Скопје............................................... 150/71

2077. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор  на ЈУ Меѓуопштински 
центар  за социјална работа - Неготино 150/71

2078. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Радовиш... 150/71

2079. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор  на  ЈУ за згрижување 
деца со воспитно социјални проблеми -
Скопје........................................................ 150/72



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 Страна 35 
 

2080. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор  на  ЈУ  Завод  за  заш-
тита  и  рехабилитација Бања Банско -
Струмица.................................................. 150/72

2081. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор  на  ЈУ  Детски  дом  “11
Октомври“ Скопје.................................... 150/72

2090. Решение за именување на претседател и 
членови на Управниот комитет за рефор-
ми во сметководството и институ-
ционалното зајакнување (РЕПАРИС)....... 151/5

2138. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на „Јавното 
претпријатие Македонска радиодифу-
зија – Скопје“, од редот на вработените 155/8

2169. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во 
Кралството Шпанија, со седиште во 
Валенција.................................................. 156/10

2170. Решение за именување на Почесен
конзул на Република Македонија во 
Кралството Шпанија, со седиште во
Барцелона................................................. 156/10

2206. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор на ЈУ Завод за згри-
жување, воспитување и образование на
деца и младинци „Ранка Милановиќ“ –
Скопје........................................................ 157/15

2207. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Завод за реха-
билитација на деца и младинци –
Скопје........................................................ 157/15

2251. Решение за доделување титула Амба-
садор на културата на Република Ма-
кедонија во Малезија............................... 159/3

  
 П Р О Г Р А М И 

Рег. бр.  Бр./стр.
  

126. Програма за остварување на социјал-
ната заштита за 2007 година................... 9/8

176. Програма за развој на заштитата на
децата за 2007 година………………….. 12/8

198. Програма за изработка на урбанистич-
ки планови во Република Македонија
во 2007 година.......................................... 15/3

199. Програма за развој на спорт и млади за
2007 година.............................................. 15/4

328. Програма за остварување на научно-
истражувачката дејност, технолошкиот
развој и техничката култура во Репуб-
лика Македонија за 2007 година............ 18/25

329. Програма за проширена репродукција
на шумите за 2007 година....................... 18/28

330. Годишна програма за изградба, ре-
конструкција, одржување и заштита на
магистралните и регионалните пати-
шта во Република Македонија за 2007
година....................................................... 18/30

369. Програма за инвестиции во желез-
ничка инфраструктура за 2007 година.. 22/21

370. Програма за сузбивање и искоренува-
ње на бруцелоза кај говедата................. 22/22

371. Програма за сузбивање и искоренува-
ње на туберкулозата кај говедата........... 22/28

372. Програма за сузбивање и искоренува-
ње на трансмисивни спонгиоформни
енцефалопатии (ТСЕ).............................. 22/32

416. Програма за изградба и одржување на
станови сопственост на Република Ма-
кедонија за 2007 година.......................... 26/9

417. Програма за изработка на просторни
планови во Република Македонија во
2007 година.............................................. 26/23

422. Програма за инвестирање во животна-
та средина за 2007 година....................... 28/2

458. Програма за користење на средствата
за здравствена заштита на животните
во 2007 година.......................................... 30/17

459. Програма за ревитализација на селата
во 2007 година.......................................... 30/20

504. Програма за обезбедување на средства
за уредување и одржување на гробишта
и гробови на паднати борци во Антифа-
шистичката војна и другите национално
ослободителни војни во Македонија
погребани на територијата на Републи-
ка Македонија за 2007 година................ 35/3

528. Програма за остварување и развој на
дејноста во ученичкиот стандард за
2007 година.............................................. 38/8

529. Програма за остварување и развој на
дејноста во студентскиот стандард за
2007 година............................................... 38/10

530. Програма за финансирање на изград-
ба, реконструкција, одржување на обје-
кти и опремување на казнено-поправ-
ните и воспитно-поправните  установи
за 2007 година.......................................... 38/11

531. Програма за подобрување на конку-
рентноста на македонските производи
и услуги на  странски пазари во 2007
година....................................................... 38/12

532. Програма за здравје на растенијата во
2007 година............................................... 38/13

533. Програма за семе и саден материјал за
2007 година.............................................. 38/15

544. Програма за изградба и реконструкци-
ја на основни училишта за 2007 година 39/3

545. Програма за изградба и реконструкци-
ја на средни училишта за 2007 годи-
на............................................................... 39/5

565. Програма за систематски прегледи
на учениците и студентите во  Репуб-
лика Македонија за 2007 година......... 40/48

571. Програма за рано откривање и спречу-
вање на болестите на репродуктивните
органи кај жената  во Република Македо-
нија за 2007 година....................................... 41/2

 Исправка............................................... 53/6
572. Програма за превентивни мерки за

спречување на туберкулозата кај насе-
лението во Република Македонија за
2007 година............................................... 41/4

573. Програма за заштита на населението
од СИДА во Република Македонија за
2007 година.............................................. 41/7

574. Програма за испитување на појавата,
спречувањето и сузбивањето на бруцело-
зата кај луѓето во Република Македонија
за 2007 година............................................... 41/9

575. Програма за здравствена заштита на
лица со душевни растројства во Репуб-
лика Македонија за 2007 година............ 41/11 



Страна 36           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 

576. Програма за обезбедување на трошо-
ците за болните кои се третираат со
дијализа, за обезбедување на лекови за
трансплантирани болни и за обезбеду-
вање на цитостатици, инсулин, хормон
за раст и лекување на болни од хемо-
филија во Република Македонија за
2007 година.......................................... 41/13

577. Програма за здравствена заштита на
одредени групи на население и оддел-
ни заболувања на  граѓани  кои  не  се
здравствено осигурани за 2007 година
во Република Македонија....................... 41/17

578. Програма за активна здравствена за-
штита на мајките и децата  во Републи-
ка Македонија за 2007 година................ 41/19 

593. Програма за задолжителна имуниза-
ција на населението во Република Ма-
кедонија за 2007 година.......................... 42/19

594. Програма за здравствена заштита на
лица со болести на зависности  во Ре-
публика Македонија за 2007 година...... 42/23

595. Програма за организирање и унапре-
дување на крводарителството во Ре-
публика Македонија за  2007 година..... 42/25

596. Програма за превентивна здравствена
заштита во Република Македонија за
2007 година................................................. 42/28

632. Програма за Основни геолошки ист-
ражувања за 2007 година........................ 45/3

633. Програма за поттикнување на разво-
јот на земјоделството во 2007 година.... 45/4

 Исправка................................................. 50/4
642. Програма за рурален развој за 2007

година....................................................... 46/8
643. Програма за поттикнување и развој на

органското земјоделско производство
во 2007 година.......................................... 46/9

644. Програма за геолошки информативен
систем за 2007 година............................. 46/10

650. Програма за развој на претприемниш-
твото, конкурентноста и иновативно-
ста на малите и средните претпријатија
(2007-2010)............................................... 48/2

778. Програма за изменување и дополнува-
ње на Годишната програма за изград-
ба, реконструкција, одржување и заш-
тита на магистралните и регионалните
патишта во Република Македонија за
2007 година.............................................. 58/31

824. Програма за финансирање на активно-
стите во примарното тутунско произ-
водство во 2007 година........................... 62/3

825. Програма за развој на претприемниш-
твото, конкурентноста и иновативно-
ста на малите и средни претпријатија
во 2007 година.......................................... 62/3

861. Програма за изменување и дополнува-
ње на Програмата за подобрување на
конкурентноста на македонските про-
изводи и услуги на странски  пазари
во 2007 година.......................................... 65/12

948. Програма за изменување на Програма-
та за поттикнување на развојот на зем-
јоделството во 2007 година..................... 73/60

1030. Програма за сузбивање и искорену-
вање на особено опасни заразни болес-
ти кај животните...................................... 82/24

1031. Програма за сузбивање и искорену-
вање на Авијарната инфлуенца.............. 82/31

1088. Програма за изменување на Програ-
мата за остварување и развој на дејно-
ста во студентскиот стандард за 2007
година....................................................... 86/2

1116. Програма за изменување на Програ-
мата за инвестиции во железничка ин-
фраструктура за 2007 година.................. 88/6

1174. Програма за изменување на Програмата
за поттикнување на развојот на земјо-
делството во 2007 година....................... 90/3

1175. Програма за изменување и дополнување
на Програмата за финансирање на актив-
ностите во примарното тутунско произ-
водство во 2007 година........................... 90/3

1235. Програма за рано откривање, дијагно-
стицирање и лекување на ракот на дој-
ката во Република Македонија за 2007
година....................................................... 94/7

1275. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба и реконструкција на
средни училишта за 2007 година........... 97/10

1276. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба и реконструкција на
основни училишта за 2007 година......... 97/12

1277. Програма за изменување и дополнува-
ње на Програмата за рано откривање и
спречување на болестите на репроду-
ктивните органи кај жената во Репуб-
лика Македонија за 2007 година............ 97/14

1334. Програма за изменување и дополнува-
ње на Годишната програма за изград-
ба, реконструкција, одржување и заш-
тита на магистралните и регионалните
патишта во Република Македонија за
2007 година.............................................. 102/11

1362. Програма за сузбивање и искоренува-
ње на болеста Син јазик.......................... 104/3

1363. Програма за изменување и дополнува-
ње на Програмата за изработка на ур-
банистички планови во Република Ма-
кедонија во 2007 година.......................... 104/9

1455. Програма за изменување на Програма-
та за здравствена заштита на одредени
групи на население и одделни заболу-
вања на граѓани кои не се здравствено
осигурани за 2007 година во Република
Македонија............................................... 110/95

1574. Програма за изменување на Програ-
мата за инвестиции во железничката
инфраструктура за 2007 година............. 120/4

1634. Програма за поттикнување на разво-
јот на земјоделството во 2007 година.... 125/2

 Исправки............................................ 133/24
1635. Програма за изменување на Програ-

мата за поттикнување и развој на ор-
ганското земјоделско производство во
2007 година………………………......... 125/9

1636. Програма за изменување на Програ-
мата за финансирање на активностите
во примарното тутунско производство
во 2007 година....................................... 125/9

1637. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за рурален развој
за 2007 година........................................ 125/9



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 Страна 37 
 

1675. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба и реконструкција на
средни училишта за 2007 година........... 127/5

1723. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба и реконструкција на
основни училишта за 2007 година......... 130/4

1770. Програма за изменување на Програ-
мата за изработка на урбанистички
планови во Република Македонија во
2007 година.............................................. 133/24

1828. Програма за изменување и дополнува-
ње на Програмата за подобрување на
конкурентноста на македонските произ-
води и услуги во 2007 година................... 136/62

1860. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за остварување и
развој на дејноста во студентскиот
стандард за 2007 година........................ 138/3

1861. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за поттикнување
на развојот на земјоделството во 2007
година..................................................... 138/3

1969. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба и реконструкција на
основни училишта за 2007 година......... 144/4

1970. Програма за изменување на Програ-
мата за развој на спорт и млади за 2007
година....................................................... 144/4

1971. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за здравствена
заштита на одредени групи на населе-
ние и одделни заболувања на граѓани
кои не се здравствено осигурeни за
2007 година во Република Македонија.. 144/5

1972. Програма за изменување на Програ-
мата за здравје на растенијата во 2007
година....................................................... 144/5

1996. Програма за здравствена заштита на
лица со болести на зависности  во
Република Македонија за 2008 година.. 146/4

1997. Програма за испитување на појавата,
раширеноста, спречувањето и сузбива-
њето на бруцелозата кај луѓето во Ре-
публика Македонија во 2008 година....... 146/6

1998. Програма “Здравје за сите“ за 2008
година....................................................... 146/8

1999. Програма за превентивни мерки за сп-
речување на туберкулозата кај населе-
нието во Република Македонија за
2008 година.............................................. 146/9

2000. Програма за организирање и унапре-
дување на крводарителството во Ре-
публика Македонија за 2008 година...... 146/12

2001. Програма за задолжителна имуниза-
ција на населението во Република Ма-
кедонија за 2008 година.......................... 146/16

2002. Програма за здравствена заштита на
лица со душевни растројства во Репуб-
лика  Македонија  за 2008 година.......... 146/20

2003. Програма за обезбедување на трошо-
ците за болните кои се третираат со
дијализа, за обезбедување на лекови за
трансплантирани болни и за обез-
бедување на цитостатици, инсулин,
хормон за раст и лекување на болни од
хемофилија во Република Македонија
за 2008 година.......................................... 146/22

2004. Програма за систематски прегледи на
учениците и  студентите  во Република
Македонија за 2008 година..................... 146/25

2005. Програма за превентивна здравствена
заштита во Република Македонија за
2008 година.............................................. 146/28

2006. Програма за активна здравствена заш-
тита на мајките и децата  во  Републи-
ка Македонија  за 2008 година............... 146/46

2007. Програма за здравствена  заштита на
одредени групи на население и оддел-
ни заболувања  на  граѓани  кои  не се
здравствено осигурани за 2008  година
во  Република Македонија...................... 146/51

2008. Програма за рано откривање, дијаг-
ностицирање и лекување на ракот на
дојката во Република Македонија за
2008 година.............................................. 146/53

2009. Годишна програма за изградба, ре-
конструкција, одржување и заштита на
магистралните и регионалните патиш-
та во Република Македонија за 2008
година....................................................... 146/55
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клуб........................................................... 144/6

1975. Лиценца за постојано приредување на
посебна игра на среќа – „Обложување
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ност, како и формата и содржината на
образецот на барањето за издавање на бе-
џот и на образецот на беџот............................. 3/4

56. Правилник за куќниот ред на Прифат-
ниот центар за странци........................... 6/2

57. Правилник за начинот на утврдување
и решавање на граничните инциденти.. 6/4

143. Правилник за минималните технички и
безбедносни услови што треба да ги ис-
полнуваат објектите на цивилните стре-
лишта.............................................................. 11/1

350. Правилник за обликот, содржината
и начинот за поставување на гранични
табли, ознаки и друга сигнализација...... 21/8

507. Правилник за сообраќајните знаци...... 35/5
566. Решение за изменување и дополну-

вање на Решението за цените на об-
расците што се употребуваат во Ми-
нистерството за внатрешни работи... 40/51

567. Правилник за начинот на поставува-
ње и користење на техничките уреди
и вршење на фотографирање, снима-
ње и видео надзор на граничните
премини и долж граничната линија.... 40/51

568. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за обрасците
на патните исправи и визи на држав-
јаните на Република Македонија, за
начинот на фотографирање за патни-
те исправи и за водење на евиденција 40/52

569. Упатство за изменување и дополнува-
ње на Упатството за начинот на изда-
вање на пасош и заеднички пасош на
државјаните на Република Македонија
како и постапката за издавање на визи
на тие пасоши........................................... 40/63

597. Правилник за критериумите и начинот
на оценување на работата на полициски-
те службеници, образецот на оценувач-
киот лист и начинот на водење на еви-
денцијата........................................................ 42/45

598. Упатство за начинот на вршење на гене-
рален и стручен надзор во полицијата...... 42/48

681. Правилник за начинот на пренесува-
ње на оружје и муниција преку држав-
ната граница............................................. 51/8

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.... 51/8

683. Правилник за начинот на предавање,
прием и чување на оружјето и муници-
јата во случај на смрт на сопственикот
на  оружјето, како и формата и содр-
жината на потврдата за оружје и
муниција кои се предаваат на надлеж-
ниот орган................................................. 51/9

743. Правилник за начинот на повикување
и ангажирање на припадниците на ре-
зервниот состав на полицијата............... 56/2

744. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на по-
викување и ангажирање на припадни-
ците на резервниот состав на Мини-
стерството за внатрешни работи............ 56/3

816. Правилник за работите и дејностите
што се во судир со полициските рабо-
ти............................................................. 61/5

827. Правилник за формата и содржината
на образецот на службената легитима-
ција и значка и начинот на издавање на
службената легитимација и значка на
полицијата................................................ 62/6

828. Правилник за постапување на полици-
ските службеници со привремено одзе-
мени и пронајдени предмети.................. 62/8

835. Правилник за изменување на Правил-
никот за легитимациите на овластени-
те службени лица во Министерството
за внатрешни работи............................... 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 полици-
скиот службеник за вршење на поли-
циски 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 фор-
мата 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 по-
лициски службеник кој се упатува на
работа во странство................................. 76/19

979. Правилник за содржината и начинот
на водење на евиденциите на полиција-
та и формата и содржината на образе-
цот на евиденциите на полицијата......... 78/4

1037. Решение за определување на полици-
ски станици за задржување на лица....... 83/3

1300. Правилник за формата и содржина-
та на образецот на возачка книшка за
запишување на негативни бодови,
начинот  на нејзино издавање од Ми-
нистерството за внатрешни работи и
евиденцијата на издадени возачки кни-
шки што ја води Министерството за
внатрешни работи.................................... 99/3

1353. Правилник за начинот на спроведува-
ње на возачките испити и критериуми-
те во однос на просторните услови и
материјално-техничката и информа-
тичката опрема на испитните центри,
водењето на евиденциите во врска со
спроведените возачки испити и за фор-
мата и содржината на лиценцата за ис-
питен 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 му-
ниција........................................................ 111/3

1534. Правилник за образецот на барањето
за издавање на личната карта, образе-
цот на потврдата за поднесено барање
за издавање на личната карта, образе-
цот на личната карта, постапката за из-
давање и замена на личната карта и за
начинот на водење на евиденција за из-
дадените лични карти.............................. 116/4

1535. Правилник за формата и содржината
на образецот на возачкатa дозвола, на-
чинот на нејзиното издавање и заме-
нување и за начинот на водење на
евиденцијата за издадени возачки доз-
воли во Министерството за внатреш-
ни работи................................................ 116/16

1536. Решение за изменување на Решението
за цените на обрасците што се употре-
буваат во Министерството за внатреш-
ни работи.................................................. 116/28

1566. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за цените на обрасци-
те што се употребуваат во Министерс-
твото за внатрешни работи..................... 119/4

1708. Правилник за изменување на Правил-
никот за образецот на барањето за из-
давање на личната карта, образецот на
потврдата за поднесено барање за из-
давање 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………………...................... 129/6

1709. Правилник за знаците што на учесни-
ците во сообраќајот на патиштата им
ги даваат униформираните полициски
службеници на Министерството за
внатрешни работи………........................ 129/9

1772. Решение за изменување и дополну-
вање  на Решението за цените на об-
расците што се употребуваат во Ми-
нистерството за внатрешни работи..... 133/25

1815. Правилник за здравствените и психо-
физичките способности што треба да
ги исполнува лицето кое заснова рабо-
тен однос во полицијата, начинот на
нивното утврдување и начинот на кон-
трола на здравствената и психофизич-
ката способност на полициските служ-
беници....................................................... 135/32

1816. Правилник за изменување на Правил-
никот за здравствените и психофизич-
ките способности што треба да ги ис-
полнува лицето кое заснова работен
однос во Министерството за внатрешни
работи, начинот на нивно утврдување,
роковите и начинот на контрола на
здравствените и психофизичките спо-
собности на работниците на Мини-
стерството за внатрешни работи кои
вршат работи со посебни должности и
овластувања и начинот на работењето
на здравствената комисија….................. 135/39

1844. Правилник за регистрацијата на вози-
лата на полицијата во Министерството
за внатрешни работи............................... 137/24

1845. Правилник за регистарските таблици
на моторни и приклучни возила, проб-
ните таблици за моторни и приклучни
возила и начинот на нивно издавање
од Министерството за внатрешни ра-
боти......................................................... 137/27

1906. Правилник за регистрационите по-
драчја за моторни и приклучни возила... 140/8

1977. Правилник за начинот на организа-
ција на обезбедувањето на вонредниот
превоз и висината на трошоците повр-
зани со обезбедување на вонреден пре-
воз од страна на униформираните по-
лициски службеници на Министерс-
твото за внатрешни  работи.................... 144/7
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1978. Правилник за начинот на проверка на
вкупното времетраење на управување
со возило, одморите на возачите во вр-
ска со управување со моторно вози-
ло и начинот на работа на удвоените
екипажи на возилата во обемот кој
влијае врз безбедноста на управување
со возилото............................................... 144/8

2010. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за регистрацијата на возила-
та на полицијата во Министерството за
внатрешни работи.................................... 146/56

2041. Правилник за начинот на вршење на
полициските работи................................ 149/2

2082. Правилник за формата и содржината
на образецот на лиценцата за автошко-
ла............................................................... 150/72

2083. Правилник за изменување и дополн-
ување на Правилникот за начинот на
спроведување на возачките испити и
критериумите во однос на просторните
услови и материјално-техничката и ин-
форматичката опрема на испитните
центри, водењето на евиденциите во
врска со спроведените возачки испити
и за формата и содржината на лиценца-
та за испитен центар................................ 150/74

2140. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за обрасците за
пријавување и одјавување на живеали-
ште и престојувалиште, пријавување
на промена на адреса на станот на
граѓаните, за евиденција и за образецот
на книгата за гости.................................. 155/9

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.................................... 155/9

2177. Правилник за начинот и постапката за
добивање на лиценца за возач-инстру-
ктор и стручно лице за вршење на тех-
нички преглед и формата и содржината
на образецот на лиценцата што ја издава
Министерството за внатрешни работи..... 156/16

2271. Правилник за начинот на организација
на обезбедувањето на спортски и други
приредби на пат и висината на трошоци-
те поврзани со организирање на спорт-
ски и други приредби на пат од страна на
униформираните полициски службеници
на Министерството за внатрешни работи 161/2

2272. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата и содржината на обра-
зецот на возачката дозвола, начинот на
нејзиното издавање и заменување и за
начинот на водење на евиденцијата за
издадени возачки дозволи во Мини-
стерството за внатрешни работи.......... 161/2

2273. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за образецот на
барањето за издавање на личната
карта, образецот на потврдата за под-
несено барање за издавање на лична-
та карта, образецот на личната карта,
постапката за издавање и замена на
личната карта и за начинот на воде-
ње на евиденција за издадените лич-
ни карти.................................................... 161/2

2274. Правилник за изменување на Правил-
никот за обрасците на патните исправи
и визи на државјаните на Република
Македонија, за начинот на фотографи-
рање и земање на  потпис за патните
исправи и  за водење на евиденција ....... 161/3

  
 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 дипло-
матски и службени пасоши..................... 24/141

911. Правилник за начинот на издавање на
визи за странци, продолжување, скра-
тување на нивната важност, отповику-
вање и поништување на визи како и за
образецот на визи и за водење на еви-
денција...................................................... 71/4

2178. Објава од Министерство за надвореш-
ни работи.................................................. 156/20

2179. Објава од Министерство за надвореш-
ни работи.................................................. 156/20

2180. Објава од Министерство за надвореш-
ни работи.................................................. 156/20

2275. Објава од Министерството за надвореш-
ни работи........................................................... 161/3

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
  

Рег. бр. Бр./стр.
  

2. Упатство за начинот на преземање на
предметите............................................... 1/1

186. Правилник за образецот за давање на
потписи за основање и членување во
политичка партија...................................... 13/29

187. Упатство за начинот и постапката за пре-
земање на Судскиот регистар и предметите
од Основниот суд Скопје I–Скопје во
Основниот суд Скопје II-Скопје .................... 13/30

331. Правилник за формата и содржината
на образецот за упис во Судскиот реги-
стар на политичките партии и начинот
на неговото водење.................................. 18/31

423. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата и содржината на об-
разецот за упис во Судскиот регистар
на политичките партии и начинот на
неговото  водење...................................... 28/2

477. Правилник за трошоците на прекр-
шочната постапка.................................... 32/2

478. Правилник за обрасците за водење
на евиденција на прекршочните пред-
мети........................................................... 32/3

479. Упатство за утврдување на границите на
износот на паушалот во прекршочната
постапка............................................................. 32/5

890. Упатство за начинот на преземањето
на предметите од Врховниот суд на
Република Македонија............................ 67/69

912. Судски деловник.................................. 71/14
1199. Правилник за внатрешните односи во

судската полиција.................................... 93/2
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1301. Решение од Министерството за прав-
да.......................................................... 99/4

1378. Решение за престанок на нотарската
служба....................................................... 105/13

1620. Правилник за униформата и ознаките
на припадниците на Секторот за обез-
бедување во казнено-поправните и
воспитно-поправните установи.............. 123/12

1621. Упатство за видовите и начините на
третман на осудените лица.................... 123/14

1622. Програма за утврдување на психофи-
зичките способности на лицето кое се
прима за вршење работи во Секторот
за обезбедување во казнено - поправ-
ните и воспитно-поправните установи.. 123/22

1623. Правилник за определување на надо-
местокот и наградата за работа на осу-
дените лица како и  за лицата кои без
своја вина не работат............................... 123/24

1624. Кодекс за однесување на службените
лица во извршувањето на работните
задачи во казнено-поправните и вос-
питно-поправните установи................... 123/24

1727. Правилник за материјалното работе-
ње со предметите на вооружувањето и
посебната лична опрема на припадни-
ците на судската полиција...................... 130/15

1728. Правилник за формата и содржината
на образецот и начинот за издавање и
одземање на службената легитимација
на судските службеници......................... 130/15

1729. Правилник за употреба на огнено
оружје, гумена палка и други средства
на присилба од страна на припадници-
те на судската полиција.......................... 130/17

1730. Правилник за психофизичките спо-
собности што треба да ги поседуваат
лицата кои се примаат на работа во
судската полиција.................................... 130/19

1944. Одлука за утврдување на бројот на ли-
цата за вршење на работите на судска-
та полиција............................................... 142/18

1945. Правилник за изгледот и условите под
кои се носи судиската облека (ТОГА)….. 142/19

1946. Правилник за правилата на вршење на
работите на судската полиција............... 142/20

1947. Правилник за изменување на Правил-
никот за програмата и начинот на по-
лагање на испитот за извршители.......... 142/21

2011. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за определување
на бројот на извршителите за подрачје-
то на основниот суд и утврдување на
критериумите за бројот и распоредот
на службените седишта на извршите-
лите на подрачјето на Република Маке-
донија………………................................ 146/56

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
  

Рег. бр.  Бр./стр.
  

5. Правилник за изменување на Правил-
никот за содржината и начинот на соста-
вување на годишниот даночен биланс за
обврзниците кои вршат самостојна  деј-
ност и водат деловни книги........................ 1/4

24. Упатство за начинот на пресметување и
плаќање на аконтациите на персоналниот
данок на доход по одбивка............................ 3/6

31. Дозвола за вршење финансиски лизинг...... 4/1
95. Решение за изменување на Решението

за формирање на Совет за унапредува-
ње и надзор на ревизијата....................... 7/4

399. Упатство за изменување и дополнување
на Упатството за формата и содржината
на платните инструменти за вршење на
платниот промет.......................................... 25/67

424. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата, содржината и начи-
нот на пополнување на аконтативната
даночна пријава за започнување на ос-
тварување на приходи од самостојна
дејност....................................................... 28/4

425. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за формата, со-
држината и начинот на пополнување
на аконтативната даночна пријава за
утврдување на персоналниот данок на
доход за приходи од имот и имотни
права.......................................................... 28/6

426. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за формата, со-
држината и начинот на пополнување
на аконтативната даночна пријава за
утврдување на персоналниот данок на
доход на капитални добивки.................. 28/11

427. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата, содржината и начи-
нот на пополнување на аконтативната
даночна пријава за остварени други
приходи..................................................... 28/16

428. Упатство за изменување на Упатство-
то за начинот на пресметување и пла-
ќање на аконтациите на персоналниот
данок на доход  по одбивка.................... 28/17

505. Правилник за изменување и дополну-
вања на Правилникот за начинот и по-
стапката за издавање и исплата на др-
жавни хартии од вредност...................... 35/4

671. Дозвола за вршење на финансиски ли-
зинг............................................................ 50/9

 Исправка................................................. 101/10
722. Упатство за изменување и дополнување

на Упатството за начинот на евидентира-
ње, распоредување и поврат на јавните
приходи ................................................................ 54/143

739. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за класификација
на приходите............................................ 55/175

740. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата и содржината на ле-
гитимацијата на даночен инспектор...... 55/175

780. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на
пресметување и уплатување на дано-
кот на добивка и спречување на двој-
ното ослободување или двојното ода-
ночување................................................... 58/32

836. Правилник за изменување на Правил-
никот за техничките, технолошките и
просторните услови за приредување на
игри на среќа и забавни игри и стручна-
та оспособеност на лицата ангажирани
во изведувањето на игри на среќа............ 63/39
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949. Упатство за изменување и дополнува-
ње на Упатството за распределба на
средствата од Буџетот на Република
Македонија за годишно финансирање
на политичките партии........................... 73/16

969. Правилник за поблиските услови за
начинот и постапката за утврдување,
пресметување и уплатување на надо-
местокот за производство на енергија
од фосилни горива................................... 77/12

1162. Правилник за видот и износот на ца-
ринските надоместоци за направени
услуги во царинската постапка.............. 89/7

1176. Правилник за спроведување на даноч-
ните поттикнувања кај данокот на дода-
дена  вредност (ДДВ) за  донациите во
јавните дејности ......................................... 90/4

1242. Правилник за службена облека и ознаки
на чиновите и начинот на нејзиното доде-
лување и користење на царинските служ-
беници................................................................... 95/2

1243. Правилник за формата,содржината
и начинот на издавање и одземање на
службената легитимација на царин-
ските службеници................................ 95/6

1335. Правилник за дополнување на Правил-
никот за класификација на приходите........ 102/11

1336. Упатство за дополнување на Упат-
ството за начинот на евидентирање,
распоредување и поврат на јавните
приходи..................................................... 102/12

1485. Правилник за задолжителните подато-
ци кои треба да ги содржи записот од
евиденцијата и образецот од записот
од евиденцијата........................................ 112/3

1486. Правилник за поблиските критериуми
и начинот на уредување на технолош-
ко индустриските развојни зони............ 112/19

 Исправка на Правилникот за поблиските
критериуми и начин на уредување на тех-
нолошко индустриските развојни зони......... 118/344

1632. Правилник за изменување на Правил-
никот за службена облека и ознаки на
чиновите и начинот на нејзиното доде-
лување и користење на царинските
службеници.............................................. 124/11

1680. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за сметковниот
план и содржината  на одделните сме-
тки во сметковниот план......................... 127/7

1681. Упатство за начинот и постапката на
издавање и користење на вредносните
бонови-ваучери за купување на комп-
јутери........................................................ 127/7

1725. Правилник за дополнување на Правил-
никот 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..................... 130/6

1726. Правилник за основните елементи на
финансискиот менаџмент и контрола и
стандардите за внатрешна контрола во
јавниот сектор.......................................... 130/7

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....... 132/2

1750. Правилник за изменување и дополну-
вања на Правилникот за начинот и по-
стапката за издавање и исплата на др-
жавни хартии од вредност...................... 132/13

2096. Упатство за изменување и дополну-
вање на Упатството за начинот и пос-
тапката на издавање и користење на
вредносни бонови – ваучери за купува-
ње на компјутери..................................... 151/24

2127. Правилник за формата и содржината
на годишниот план за јавни набавки..... 154/1

2128. Правилник за постапката на отвора-
њето на понудите и образецот за воде-
ње на записник за отворањето на
понудите………………………………... 154/2

2129. Правилник за формата и содржината
на огласот, известувањето за поништу-
вање на постапката и образецот на еви-
денцијата на постапките со Барање за
прибирање на понуди………….............. 154/8

2130. Правилник за начинот на проценува-
ње на вредноста на договорите за јавни
набавки……………………………......... 154/33

2131. Правилник за начинот на користење
на електронскиот систем за јавни на-
бавки…………………………………..... 154/36

2132. Правилник за формата и содржината
на огласите и известувањата при доде-
лувањето на договорите за јавни на-
бавки………………………………......... 154/36

 Објава за износот на личното даночно
ослободување................................................ 155/16

2276. Упатство за формата и содржината на
платните инструменти за вршење на
платниот промет во земјата.................... 161/3

 Исправка на Правилникот за форма-
та и содржината на Годишната сме-
тка („Сл. весник на РМ“ бр. 113/06)... 110/96

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ЕКОНОМИЈА 
  

Рег. бр. Бр./стр.
  

127. Правилник за изменување на Правил-
никот за пуштање на пазар и ставање
во употреба на моторни возила, прик-
лучни возила, опрема и делови кои
можат да се вградат и/или да се кори-
стат на нив................................................ 9/11

128. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за димензиите, вкупните ма-
си и осното оптоварување на возилата
во сообраќај на патиштата...................... 9/22

183. Правилник за барањата за ефикасност на
новите топловодни котли во кои согору-
ваат течни или гасовити горива.................... 13/5

184. Правилник за пуштање на пазар на лич-
на заштитна опрема........................................ 13/12

185. Правилник за барањата за енергетска
ефикасност на домашните фрижидери,
замрзнувачи и комбинација од нив......... 13/24

223. Правилник за опрема под притисок..... 17/2
224. Правилник за пренослива опрема под

притисок................................................... 17/33
380. Правилник за пуштање на пазар на лиф-

тови и сигурносни уреди за лифтови......... 23/2
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381. Правилник за безбедна употреба на лифто-
ви и за технички преглед на лифтови.......... 23/20

398. Правилник за начинот и постапката за
прва, периодична и вонредна верифика-
ција на мерилата.......................................... 25/64

467. Правилник за начинот и постапката
на стручниот надзор................................ 31/2

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 содр-
жината на образецот на барањето за за-
пишување во Регистерот на марки на
тутунски производи................................. 31/4

469. Правилник за формата и содржината
на образецот за поднесување барање за
запишување во Регистерот на произво-
дители, извозници  и увозници на ту-
тунски производи.................................... 31/10

470. Правилник за условите за извоз и
увоз на тутунски производи................... 31/11

471. Правилник за содржината, обликот и
начинот на водење на евиденцијата за
производството, извозот, увозот и зали-
хите на тутунските производи како и на
известието за состојбите за производс-
твото, извозот, увозот и залихите на ту-
тунските производи………………......... 31/11

472. Правилник за условите за производс-
тво на тутунски производи..................... 31/18

480. Правилник за образецот и начинот на
издавање  и одземање на легитимација-
та на работниците кои работат  на  за-
дачите и работите на стручниот надзор
во Бирото за метрологија........................ 32/5

599. Правилник за формата и содржината
на образецот и начинот на издавање и
одземање на легитимацијата на пазар-
ниот извршител........................................ 42/49

600. Правилник за формата и содржината
на образецот и начинот на издавање и
одземање на службената легитимација
на државниот пазарен инспектор........... 42/50

601. Правилник за формата и содржината
на жигот на Државниот пазарен инспе-
кторат........................................................ 42/51

707. Правилник за видовите и формите на
ознаките и жиговите кои се користат
при верификација на мерилата, како и
за содржината и формата на сертифи-
катот за верификација............................. 53/6

745. Правилник за неавтоматски ваги......... 56/7
787. Правилник за пуштање на пазар на

жичани постројки наменети за превоз
на лица...................................................... 59/2

837. Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за квалитетот на течните
горива............................................................... 64/1

838. Список на македонски национални стан-
дарди кои се прифатени, хармонизирани
стандарди............................................................ 64/2

898. Правилник за изменување на Правил-
никот за минимално-техничките усло-
ви за деловните простори и простории
во кои се врши трговија.......................... 70/42

899. Правилник за производи од кристал-
но стакло................................................... 70/42

954. Правилник за техничките услови
што во поглед на изработка треба да
ги  исполнуваат предметите од ска-
поцени метали...................................... 75/3

955. Листа на стандарди со чија употре-
ба се смета дека производот е безбе-
ден........................................................ 75/4

963. Правилник за техничките услови што
производителот на предмети од скапо-
цени метали треба да ги исполни за до-
бивање на знак за производител............ 76/20

964. Правилник за образецот на легитима-
цијата на овластените работници кои
вршат надзор над исправноста и жиго-
саноста на предметите од скапоцени
метали и за начинот на издавање на ле-
гитимација………………………............ 76/21

980. Правилник за обрасците на барањето
за добивање на знак за производител
на предмети од скапоцени метали, ре-
шението за знак за производител, реги-
стар за знак за производител и начинот
на водење на регистар за знак за произ-
водител...................................................... 78/26

1010. Правилник за формата и содржината
на образецот на записникот за извршен
инспекциски надзор................................. 80/2

1011. Правилник за формата и содржината
на образецот на потврдата за привре-
мено одземање и чување производи
или документи од страна на државен
пазарен инспектор……………………... 80/4

1019. Листи на стоки на тарифни квоти за II
полугодие од 2007 година....................... 81/17

1077. Правилник за означување на енергет-
ската ефикасност на уредите за дома-
ќинствата.................................................. 85/7

1117. Правилник за квалитетот на течните
горива........................................................ 88/7

1163. Правилник за известување за опасни
производи пуштени на пазарот од стра-
на на производителите и дистрибуте-
рите........................................................... 89/8

1164. Правилник за формата на знакот за
производител ........................................... 89/11

1165. Правилник за формата и содржината
на налепницата за издадена дозвола за
одобрување на потрошувачки кредити 89/12

1184. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за квалитетот на
течните горива......................................... 91/2

1278. Правилник за пропишување на фор-
мата и содржината на барањето за до-
бивање дозвола за одобрување на по-
трошувачки кредити и формата и содр-
жината на дозволата за одобрување на
потрошувачки кредити............................ 97/14

1279. Правилник за формата и содржината
на Регистар на даватели на потрошу-
вачки кредити на кои министерот за
економија им издал дозвола за одобру-
вање на кредити и Регистар на кре-
дитни посредници кај даватели на кои
министерот за економија им издал
дозвола за одобрување на кредити….... 97/17
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1280. Правилник за пропишување на фор-
мата, содржината и начинот  на  доста-
вување на извештајот кој давателите на
потрошувачки кредити треба да го
достават до Министерството за
економија за бројот на склучените
договори за кредити и договорената
годишна стапка на вкупните трошоци.. 97/19

1281. Правилник за апарати на гас……….... 97/20
1282. Правилник за изменување и дополну-

вање на Правилникот за квалитетот на
течните горива……………………......... 97/28

1337. Правилник за определување на кате-
гориите и видовите мерила за кои е за-
должителна верификацијата, постапки-
те за верификација, роковите на перио-
дичната верификација, како и катего-
риите и видовите мерила за кои може
да се добие овлaстување за верифика-
ција............................................................ 102/12

1366. Правилник за дефинициите, називите
и симболите, подрачјето и начинот на
примена, обврската за употреба и на-
чинот на пишување на законските мер-
ни единици............................................... 104/10

1367. Правилник за техничка опременост,
односно технички услови што треба да
ги исполнува давателот на потрошу-
вачки кредити........................................... 104/16

1377. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за квалитетот на
течните горива......................................... 105/13

1400. Правилник за постапка на земање и
проверка на примероци........................... 106/79

1401. Листа на стоки на царински квоти по
Договор за пристапување на Република
Македонија во СТО................................. 106/79

1421. Правилник за  постапката и начинот за
проверка  на знаењето на инспекторот..... 108/79

1629. Правилник за начинот на определува-
ње и обележување на степенот на фи-
ност на предметите од скапоцени мета-
ли............................................................... 124/4
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- маркица…………………...................... 146/57

2042. Наредба за изменување на Наредбата
за забрана на увоз во Република Ма-
кедонија и транзит преку територијата
на Република Македонија на живи до-
машни и диви чапункари, семе за
вештачко осеменување, јајни клетки и
ембриони, свежо и замрзнато месо,
производи, суровини и отпадоци по
потекло од домашни диви чапункари.. 149/56

2093. Правилник за посебните барања за
безбедност и хигиена и начинот и пос-
тапката на вршење на службените кон-
троли на млекото и млечните произ-
води........................................................... 151/7

2094. Правилник за измени на Правилникот
за условите кои треба да ги испол-
нуваат правните лица што вршат
промет на големо со лекови што се
употребуваат во ветеринарната меди-
цина во поглед на просторот, опремата
и кадарот................................................... 151/17

2095. Список на готови лекови што се упот-
ребуваат во ветерината за кои е дадено
одобрение за ставање во промет во
период од 02.03.2007 до 26.11.2007 го-
дина................................................................. 151/17

  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

  
Рег. бр.  Бр./стр.

  
3. Правилник за образецот на службена-

та легитимација на државните санитар-
ни и здравствени  инспектори................ 1/3

4. Правилник за начинот на пресметува-
ње и висината на трошоците на инс-
пекцискиот надзор во постапките пове-
дени по барање на странка...................... 1/4

25. Правилник за видовите на храна за
посебна нутритивна употреба и за доз-
волените нивоа на дневно внесување
на витамини и минерали......................... 3/17

26. Правилник за посебните барања за
безбедност на екстрактите од кафе и
екстрактите од цикорија......................... 3/29

27. Правилник за начинот на издавање на
одобрението и потребната документа-
ција за производство на храна за по-
себна нутритивна употреба и храна
произведена со иновирани технологии 3/30

28. Правилник за посебните барања за без-
бедност на овошните џемови, желеа, мар-
малади и засладено пире од костени............. 3/30

30. Правилник за изменување на Правил-
никот за критериумите за утврдување
на организационите единици во јавни-
те здравствени установи кои не можат
да се издаваат под закуп......................... 4/1

148. Список на лекови за кои е дадено
одобрение за ставање во промет во пе-
риодот од 01.07.2006 до 31.12.2006
година....................................................... 11/4

721. Правилник за содржината на Програ-
мата и начинот на полагањето на испи-
тот за директор на јавна здравствена
установа и формата и содржината на
образецот на уверението......................... 54/141

746. Правилник за формата и содржината
на образецот - Барање за дозволени
адитиви во тутунските производи......... 56/14

747. Листа на дозволени адитиви.................. 56/18
748. Листа на забранети адитиви.................. 56/33
818. Правилник за изменување на Правил-

никот за дополнителна дејност на
здравствените работници…………….... 61/41

819. Листа за изменување на Листата на
забранети адитиви................................... 61/41

864. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за специјали-
зациите и субспецијализациите на зд-
равствените работници и здравствени-
те соработници со високо образование 65/17

1009. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за приправнички-
от стаж и за стручниот испит на здрав-
ствените работници со средно и више
образование................................................. 80/1

1038. Решение за определување на здравствени 
установи во кои ќе се врши лекарски прег-
лед на физичко лице заради утврдување на 
здравствената способност за поседува-
ње и носење на оружје............................. 83/4

1071. Список на лекови за кои е укинато
одобрението за ставање во промет во
периодот од 01.01.2007 до 20.05.2007
година....................................................... 84/56

1072. Список на лекови за кои е дадено
одобрение за ставање во промет во пе-
риодот од 01.01.2007 до 20.05.2007 го-
дина........................................................... 84/57

1078. Список на медицински помагала за
кои е дадено одобрение за ставање во
промет во периодот од 01.09.2006 до
30.06.2007 година.................................... 85/27

1079. Список на аптеки за кои е дадено
дозвола за работа во периодот од
01.01.2007 до 30.06.2007 година............ 85/33

1080. Список на отрови наменети за јавна
хигиена, дезинфекција, дезинсекција и
дератизација за кои е издадено реше-
ние за пуштање во промет...................... 85/35
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1081. Список на отрови за кои е издадено
решение за распределба во група на
отровност.................................................. 85/36

1089. Список на помошни лековити сред-
ства за кои е дадено одобрение за
ставање во промет во периодот од
01.01.2007 до  30.06.2007 година........... 86/2

1108. Список на веледрогерии за кои е даде-
но одобрение за вршење на дејност
промет на големо со лекови, помошни
лековити средства и медицински пома-
гала во периодот од 01.01.2007 до
01.07.2007 година.................................... 87/107

1109. Список на правни субјекти регистрирани
за промет на големо со отрови во периодот
од 01.01.2007 до 01.07.2007 година................ 87/108

1306. Правилник за начинот и постапката
за утврдување на условите кои треба
да ги исполнува  здравствената уста-
нова за вршење на здравствен преглед
на железнички работник....................... 100/2

1307. Правилник за начинот и постапката за
утврдување на присутноста на алкохол
и/или други психотропни супстанции
во организмот на железничкиот работ-
ник............................................................. 100/2

1319. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за утврдува-
ње на здравствената способност, начи-
нот на утврдување, проверките и роко-
вите за редовен и вонреден здравствен
преглед на железничките работници..... 101/5

1416. Правилник за посебните барања за
составот и означувањето на додатоци-
те на храна................................................ 108/1

1550. Список на лекови за кои е дадено
одобрение за ставање во промет во
периодот од 21.05.2007 до 20.07.2007... 117/87

1567. Правилник за посебните барања за
безбедност на храната третирана со јо-
низирачко зрачење................................... 119/4

1692. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за приправнич-
киот стаж и за стручниот испит на
здравствените работници со средно,
више и високо стручно образование  во
траење од три години.............................. 128/21

1743. Правилник за Методологијата за сп-
роведување на мониторингот за без-
бедноста на храната................................. 131/5

1751. Правилник за изменување на Правил-
никот за адитивите што можат да се
употребуваат за производство на храна 132/13

1773. Правилник за начинот на вршење на
инспекциски надзор................................. 133/25

2116. Правилник за начинот на вршење,
содржината на прегледите, видовите
на прегледите и роковите на вршењето
на задолжителните здравствено - хи-
гиенски прегледи на вработените.......... 152/8

2117. Правилник за поблиските услови по
однос на просторот, опремата и када-
рот, начинот и средствата за вршење
на дезинфекција, дезинсекција и дера-
тизација..................................................... 152/10

2142. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата и содржината на при-
јавите за отпочнување со производство
на храна и за секоја промена во било
кој услов во производството и начинот
на водење на евиденција......................... 155/10

2182. Правилник за добрата производна
пракса..................................................... 156/20

2183. Правилник за висината на трошоците
во постапките за издавање на одобре-
нија во производството на храна............ 156/25

2184. Правилник за начинот на издавање на
сертификатот за безбедност, формата и
содржината на образецот на барањето за
издавање  на сертификатот и образецот
на сертификатoт за безбедност................... 156/26

2185. Правилник за начинот на водење на
евиденцијата за издадените одобренија
и висината на трошоците во постапка-
та за издавање на одобренија во проме-
тот на храна.............................................. 156/29

2186. Правилник за висината на трошоците
во постапката за издавање на сертифи-
кат за безбедност..................................... 156/29

2187. Листа на производи што се сметаат за
козметички производи............................ 156/29

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
  

Рег. бр. Бр./стр.
  

339. Правилник за изменување на Правил-
никот за утврдување на условите и
критериумите за доделување средства
за поттикнување и помагање на науч-
но-истражувачката дејност……............. 20/4

489. Календар за изменување на Календа-
рот за организација за учебната
2006/2007 година во јавните средни
училишта.................................................. 32/38

670. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на водењето, фор-
мата и содржината на педагошката
евиденција и документација во основ-
ното училиште......................................... 50/4

 Исправка од Министерството за обра-
зование и наука за поништување на
Одлука број 09-3512/1 од 03.07.2002
година....................................................... 56/34

865. Правилник за начинот и постапката за
еквиваленција и признавање на стран-
ските високообразовни квалификации
и потребната документација................... 65/17

1021. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за начинот на водењето, фор-
мата и содржината на педагошката
евиденција и документација во основ-
ното училиште......................................... 81/25

1022. Правилник за начинот на верифика-
ција на основното училиште и за содр-
жината, формата и начинот на водењето
на регистрите................................................. 81/34

1023. Правилник за начинот на верифика-
ција  на средното училиште и за начи-
нот на водењето на регистрите............... 81/38
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1039. Решение за одобрување употреба на
учебник по англиски јазик “WELCOME 1”... 83/4

1040. Решение за одобрување употреба на
учебник по англиски јазик “WELCOME 2”... 83/4

1041. Решение за одобрување употреба на 
учебник по англиски јазик “WELCOME 3”... 83/5

1042. Решение за одобрување употреба на 
учебник по англиски јазик “BLOCK-
BASTERS 2”............................................. 83/5

1043. Решение за одобрување употреба на 
учебник по англиски јазик “BLOCK-
BASTERS 3”............................................. 83/5

1183. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на во-
дењето, формата и содржината на пе-
дагошката евиденција и документација
во основното училиште........................... 91/2

1200. Правилник за начинот на верифика-
ција на ученичкиот дом и содржината,
формата и начинот на водење на ре-
гистрите.................................................... 93/3

1201. Правилник за начинот и постапката за
прием на студентите во државните сту-
дентски домови........................................ 93/10

1202. Упатство за начинот на изрекување на
педагошките мерки во јавните ученич-
ки домови................................................. 93/11

1239. Календар за организација на учебната
2007/2008 година во јавните средни
училишта………………………….......... 94/13

 Исправка................................................. 125/80
1240. Календар за организација и работа  на

основните училишта во учебната
2007/2008 година……………………..... 94/14

1338. Решение за поништување на Одлука за
признавање високообразовна квалифи-
кација стекната во странство.................. 102/13

1339. Решение за поништување на Одлука за
признавање високообразовна квалифи-
кација стекната во странство.................. 102/13

1340. Решение за поништување на Одлука за
признавање високообразовна квалифи-
кација стекната во странство.................. 102/13

1908. Правилник за начинот на полагањето
и оценувањето на резултатите на уче-
ниците на испитите во државна матура
во гимназиското  и  во средното струч-
но образование......................................... 140/9

1979. Правилник за изменување на Правил-
никот за утврдување на условите и
критериумите за доделување на средс-
тва за реализација на годишните прог-
рами за работа и развој на јавните на-
учни установи.......................................... 144/9

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
  
 Објава за просечната месечна нето

плата по работник за месец декември
2006 година.............................................. 3/34

 Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец
декември 2006 година............................. 4/6

96. Решение за давање согласност на Ста-
тутот  на ЈУ Специјален завод  - Демир
Капија........................................................ 7/4

144. Решение за давање согласност на Ста-
тутoт на ЈУ Завод за заштита и рехаби-
литација - Бања Банско........................... 11/4

145. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа Ка-
вадарци..................................................... 11/4

146. Решение за давање согласност на Ста-
тутот на ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Струмица.................... 11/4

147. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Центар за
социјална работа Крушево...................... 11/4

 Објава за просечната месечна нето
плата по работник за месец јануари
2007 година.............................................. 15/19

209. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за организацијата, составот и
начинот на работа на Комисијата за
преоцена-ревизија на наод, оцена и
мислење за утврдување на инвалид-
ност, односно неспособност за работа.. 16/1

352. Правилник за образецот и содржина-
та на службената легитимација на инс-
пектор за социјална заштита.................. 21/14

 Објава за трошоците на живот и пла-
тите за месец јануари 2007 година......... 22/40

420. Решение за впишување на здружение-
то на граѓани во Регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита............................................. 26/23

 Објава за просечната месечна нето
плата по работник за месец февруари
2007 година.............................................. 28/26

488. Решение за давање согласност на Ста-
тутот на ЈУ дом за доенчиња и мали
деца – Битола........................................... 32/38

491. Правилник за нормативите и стандар-
дите за основање и започнување со
работа на установи за социјална заш-
тита Центар за лица-жртви на семејно
насилство.................................................. 33/2

492. Правилник за нормативите и стандар-
дите за основање и започнување со
работа на установи за социјална заш-
тита Дневен центар за улични деца-
деца на улица........................................... 33/3

493. Правилник за нормативите и стандар-
дите за основање и започнување со
работа на установи за социјална заш-
тита Дневен центар за лица кои упот-
ребуваат, односно злоупотребуваат дро-
ги и други психотропни супстанци......... 33/4

536. Правилник за изменување на Правил-
никот за начинот и постапката за доде-
лување на средства на здруженија на
граѓани за вршење на одредени работи
од областа на социјалната заштита........ 38/19

 Објава за трошоците на живот и пла-
тите за месец февруари 2007 година..... 38/20

 Објава за просечната месечна нето плата
по работник за месец март 2007 година........ 42/54
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611. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Завод за со-
цијални дејности - Скопје....................... 44/21

612. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за донесување на Ста-
тутот на ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа ,,Јоско Илиевски“
Куманово.................................................. 44/21

613. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Центар за
социјална работа Виница........................ 44/21

614. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа Ге-
вгелија....................................................... 44/21

615. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Центар за
социјална работа Ресен........................... 44/21

616. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Детски дом
“11 Октомври”-Скопје............................ 44/22

617. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа Ве-
лес.............................................................. 44/22

618. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа Бе-
рово........................................................... 44/22

619. Решение за давање согласност на Стату-
тарна одлука за изменување и дополну-
вање на Статутот на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Неготино.... 44/22

620. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Завод за ре-
хабилитација на деца и младинци-
Скопје....................................................... 44/22

621. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа
Делчево..................................................... 44/22

672. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Завод за
згрижување, воспитување и образова-
ние на деца и младинци „Ранка Мила-
новиќ“ - Скопје........................................ 50/9

673. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа -
Штип......................................................... 50/9

 Објава за стапката на трошоците на
живот за месец март 2007 година, во
однос на месец февруари 2007 година.. 50/15

 Објава за просечната месечна нето
плата по работник за месец април 2007
година....................................................... 57/31

 Објава за трошоците на живот за месец
април 2007 година................................... 65/36

 Објава за просечната месечна нето
плата по работник за месец мај 2007
година....................................................... 70/47

1082. Решение за впишување на Здружението
на граѓани во Регистарот на здруженија
на граѓани од областа на социјалната за-
штита.................................................................. 85/39

 Објава за трошоците на живот за ме-
сец мај 2007 година................................. 85/111

 Објава за просечната месечна нето
плата по работник за месец јуни 2007
година....................................................... 85/111

 Објава за трошоците на живот и пла-
тите за месец јуни 2007 година.............. 88/31

 Објава за просечната месечна нето
плата по работник за месец јули 2007
година....................................................... 97/31

 Објава за трошоците на живот и
платите за месец јули 2007 година….... 98/112

1341. Решение за давање согласност на Ста-
тутот на ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа на Град Скопје............ 102/14

1342. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот  на  ЈУ  Меѓуопштин-
ски  центар за социјална работа Стру-
мица........................................................... 102/14

1343. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа
Свети Николе........................................... 102/14

1344. Решение за давање согласност на Стату-
тарна одлука за изменување и дополнува-
ње на Статутот на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Кочани............. 102/14

1345. Решение за давање согласност на Стату-
тот на ЈУ Меѓуопштински центар за со-
цијална работа Гостивар.............................. 102/14

1354. Правилник за начинот на определува-
ње на носителот на правото на социјал-
на парична помош, прикажување на 
приходите на лице, семејство или до-
маќинство при поднесување на барање 
за остварување на правото и потребна-
та документација за потврдување  на 
состојбата  на  приходите........................ 103/16

1355. Правилник за начинот на спроведу-
вање и следење на изречените мерки
за заштита на семејството и лицата жр-
тви на семејно насилство преземени од
центарот за социјална работа и за на-
чинот на следење на привремените
мерки изречени од судот......................... 103/17

 Објава за просечната месечна нето
плата по работник за месец август 2007
година....................................................... 107/43

1417. Правилник за постапките за издавање
на работни дозволи и формата и содр-
жината на посебните видови на работ-
ни дозволи................................................ 108/14

1418. Правилник за постапката за регистра-
ција и завршување на работа која ја вр-
шат странци.............................................. 108/56
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1419. Решение за давање согласност на Ста-
тутот на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа - Прилеп...................... 108/79

1420. Решение за давање согласност на Од-
лука за изменување и дополнување на 
Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа - Струмица............. 108/79

 Објава за стапката на трошоците на
живот за месец август 2007 година........ 110/104

1537. Правилник за безбедност и здравје
при употреба на опрема за работа.......... 116/28

1538. Правилник за личната заштитна опре-
ма која вработените ја употребуваат
при работата............................................. 116/34

1588. Правилник за изменување на Правил-
никот за начинот на утврдување на из-
носот на средствата за исплата на пла-
ти, составување на пресметките и до-
ставување на тие пресметки до Мини-
стерството за финансии - Управа за
јавни приходи........................................... 122/169

 Објава за просечната месечна нето
плата по работник за месец септември
2007 година.............................................. 122/171

1633. Правилник за изменување на Правил-
никот за составот на Комисијата и на-
чинот на донесување на наод и мисле-
ње за определување на работи кои мо-
же да ги извршува инвалидното лице
на соодветно работно место................... 124/11

 Објава за трошоците на живот и пла-
тите за месец септември 2007 година 124/11

1638. Решение за донесување на Основите
на Програмата за воспитно-образовна-
та работа со деца од предучилишна
возраст во јавните детски градинки....... 125/10

 Основи на Програмата за воспитно-
образовна работа со деца од предучи-
лишна возраст во јавните детски гра-
динки...................................................... 125/10

 Основи на Програмата за воспитно-
образовна работа со деца од најрана
предучилишна возраст од 8 до 20
месеци.................................................... 125/10

1682. Правилник за знаци за безбедност и
здравје при работа................................... 127/11

1693. Правилник за  формата и содржината
на волонтерската книшка, начинот на
нејзиното издавање и запишување на
податоците................................................ 128/22

1694. Правилник за начинот, постапката и
евиденцијата за издавање на согласност
за волонтирање на странско лице во
Република Македонија............................ 128/25

1695. Правилник за начинот на водење на
евиденција на волонтерската работа..... 128/26

 Објава за просечната месечна нето
плата по работник за месец октомври
2007 година.............................................. 134/47

1817. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа Ве-
лес…………………………...................... 135/39

1818. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа Де-
бар……………………………................. 135/39

1819. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ за згрижува-
ње деца со воспитно-социјални проб-
леми-Скопје………………...................... 135/39

1820. Правилник за безбедност и здравје
при работа при  рачно пренесување на
товар.......................................................... 135/40

1829. Правилник за начинот на водење на
евиденција во областа на безбедност и
здравје при работа................................... 136/62

1830. Правилник за формата и содржината
на Образецот за известување за започ-
нување со вршење на дејност................. 136/63

1864. Правилник за условите, начинот и
Програмата за полагање стручен ис-
пит за безбедност при работа............... 138/19

 Објава за трошоците на живот и пла-
тите за месец октомври 2007 година..... 140/35

 Објава за просечната месечна нето
плата по работник за месец ноември
2007 година.............................................. 146/82

2043. Решение за впишување на здружение-
то на граѓани во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита.................................... 149/56

2044. Решение за впишување на здруже-
нието на граѓани во Регистарот на зд-
руженија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита.................................... 149/56

2045. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на ЈУ Ме-
ѓуопштински центар за социјална ра-
бота Радовиш........................................... 149/57

2084. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за определување на висината
на правото на еднократна парична по-
мош............................................................ 150/75

 Објава за трошоците на живот и пла-
тите за месец ноември 2007 година.... 151/68

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
  

Рег. бр. Бр./стр.
  

1639. Правилник за критериумите за фи-
нансирање на проектите од филмската
продукција и елементите што треба да
бидат содржани во проектите од
филмска продукција што се од нацио-
нален интерес......................................... 125/79

1958. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за критери-
умите за финансирање на проектите
од филмската продукција и елемен-
тите што треба да бидат содржани
во проектите од филмската продук-
ција што се од национален интерес... 143/12
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 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ 
И ВРСКИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

  
58. Правилник за начинот, постапката и

поблиските критериуми за одобрување
на возни редови за нови линии и за
промена на одобрени линии во меѓуоп-
штинскиот и меѓународниот превоз на
патници и за формата и содржината  на
образецот на дозволата и на возниот
ред............................................................. 6/5

182. Правилник за начинот на водење на
евиденција за извршени прегледи на
жичари и ски-лифтови............................ 13/4

419. Правилник за престанување на важе-
ње на Правилникот за бројот и соста-
вот на членовите на екипаж на возду-
хоплов....................................................... 26/23

486. Решение од Министерството за транс-
порт и врски............................................. 32/37

487. Решение од Министерството за транс-
порт и врски............................................. 32/38

506. Правилник за изменување на Правил-
никот за критериумите за распределба
на средства за финансирање на Го-
дишната програма за изградба, рекон-
струкција, одржување и заштита на ло-
калните патишта и улици, на општини-
те и Градот Скопје................................... 35/5

546. Правилник за формата и содржината
на дозволата за посебен линиски пре-
воз на патници.......................................... 39/6

547. Правилник за начинот, постапката и
Програмата за полагање на испитот за
добивање на сертификат за учество на
возачите во меѓународниот патен соо-
браќај, формата и содржината на уве-
рението за положен испит и на серти-
фикатот..................................................... 39/7

548. Правилник за формата и содржината
на Регистарот за издадени дозволи за
меѓународни линии................................. 39/11

549. Правилник за начинот, постапката и
Програмата за полагање на испитот за
добивање на сертификат за професио-
нална компетентност на управителот
или од него овластено лице одговорно
за превоз, формата и содржината на
уверението за положен испит и на сер-
тификатот за професионална компе-
тентност.................................................... 39/12

606. Правилник за критериумите за овла-
стување на лица за испитувачи во ли-
стата на воздухопловни стручњаци....... 44/2

635. Правилник за формата и содржината
на образецот на легитимацијата и амб-
лемот на градежен инспектор, односно
овластен градежен инспектор и начи-
нот на издавање и одземање на легити-
мацијата.................................................... 45/13

645. Правилник за формата и содржината
на патниот налог...................................... 46/10

646. Правилник за формата и содржината
на лиценците за вршење на одделни
видови на јавен превоз во патниот соо-
браќај и начинот и постапката за доби-
вање и одземање на лиценците како и
за продолжување на лиценцата за авто-
такси превоз на патници......................... 46/15

794. Правилник за поблиските критериуми
за просторните, техничките уреди како
и формата и содржината на сертифика-
тот за подготвеност за сообраќај на во-
зилата........................................................... 60/2

795. Правилник за формата и содржината
на дозволата за општински линиски
превоз на патници.................................... 60/8

921. Решение од Министерството за транс-
порт и врски.............................................. 72/19

922. Решение од Министерството за транс-
порт и врски.............................................. 72/19

1012. Правилник за потребната опрема и
начинот на определување на категори-
јата на автобуските станици………....... 80/6

1090. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за поблиските
критериуми за просторните, технички-
те уреди, како и формата и содржината
на сертификатот за подготвеност за со-
обраќај 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 исполну-
вање на посебните техничко – експлоа-
тациони 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 стан-
дардите 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 легитима-
ција, формата, содржината, образе-
цот и амблемот на службената леги-
тимација на инспекторот надлежен за
железничка инфраструктура, за влеча
на возови и возни средства, за желез-
нички сообраќај и превоз и за сиг-
нално-сигурносни, телефонско телег-
рафски и електротехнички  постројки 98/55

1289. Правилник за начинот на одржување,
начинот на водење на евиденција и ко-
ристењето на податоците од евиденци-
јата на долниот строј на пругите.............. 98/57

1290. Правилник за начинот на одржување,
начинот на водење на евиденција и ко-
ристењето на податоците од евиденци-
јата на стабилните постројки за еле-
ктрична 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 ре-
гулирање на железничкиот сообраќај и
дозвола за управување со железничко
возило, формата и содржината на обра-
зецот на дозволата и форма и содржи-
на и начинот на водење на евиденција-
та за издадени и одземени дозволи........ 98/108

1293. Правилник за начинот на поставува-
ње на заштитна ограда на пешачки
премин преку пруга................................. 98/111

1294. Правилник за критериумите и постап-
ката за сведување, утврдување на ме-
ста на вкрстување и начин на вкрстува-
ње на пруга и пат во исто ниво.............. 98/112

1448. Правилник за техничките критериуми,
местото на вкрстување и мерките за
обезбедување на безбедно одвивање на
сообраќајот на патните премини.............. 109/17

1524. Број на поединечни транспортни доз-
воли по квоти со назнака кој вид од
нив се критични дозволи…………….... 115/33

1586. Правилник за формата  и содржината
на  образецот за водење на база на по-
датоци за извршените проверки при
превозот на опасни материи................... 122/162

1587. Правилник за форматa и содржинатa
на листата на проверки  за  извршената
контрола при превозот на опасни мате-
рии во патниот и железничкиот сооб-
раќај........................................................... 122/163

1736. Правилник за посебните услови за
планирање, проектирање, изградба и
реконструкција на аеродром................... 130/27

1737. Правилник за условите за поставува-
ње, градба и обележување на објекти,
инсталации и уреди во зоната на аеро-
дромот, објекти и уреди за контрола на
летањето, и објекти надвор од зоната
на аеродромот коишто можат да влија-
ат на безбедноста на воздушниот соо-
браќај и условите и начинот на обрабо-
тка на земјиштето во зоната на аеро-
дромот и земјиштето во негова непо-
средна близина......................................... 130/27

1852. Правилник за начинот на одржување,
начинот на водење на евиденција и ко-
ристењето на податоците од евиденци-
јата на горниот строј на пругите............ 137/41

1853. Правилник за нормативи и стандарди
за проектирање и градење на сигнално
- сигурносни и телекомуникациски
уреди......................................................... 137/68

1854. Правилник за начинот на одржување,
начинот за водење на евиденција и ко-
ристење на податоците од евиденција-
та на сигнално-сигурносни и телекому-
никациони уреди, објекти и постројки.. 137/74

1855. Правилник за критериумите на струч-
на подготовка на другиот технички
персонал, деловниот простор, опрема-
та и уредите, како и начинот и постап-
ката за вршење на технички преглед на
железничките возила............................... 137/96

1856. Правилник за техничките критериуми
за определување на објекти од посебно
значење за безбедноста на железнички-
от сообраќај и мерките за заштита за
обезбедување на тие објекти.................. 137/97

1907. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање 140/8

1956. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на инс-
пекциски надзор и посебните услови
кои треба да ги исполнува лице за да
врши инспекциски надзор на давањето
на услугите на воздухопловна навига-
ција............................................................ 143/2

1957. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на инс-
пекциски надзор и посебните услови
кои треба да ги исполнува лице за да
врши инспекциски надзор на обезбе-
дувањето од дејствија на незаконско
постапување........................................... 143/8

1980. Правилник за образецот на дозволата
за слободен превоз на патници во ме-
ѓународниот патен сообраќај.................. 144/10

1987. Правилник за начинот на издавање и
одземање на дозволата за вршење јавен
превоз на патници и стока во желез-
нички сообраќај, формата и содржина-
та на образецот на дозволата, формата,
содржината и начинот на водење на ре-
гистарот за издадени и одземени доз-
воли........................................................... 145/21

1988. Правилник за начинот на издавање и
одземање на решение за безбедност,
формата и содржината на образецот на
решението, формата, содржината и на-
чинот на водење на регистарот за изда-
дени и одземени решенија...................... 145/41

1989. Правилник за начинот на издавање и
одземање на дозволата и решението за
безбедност за  управување  со желез-
ничка инфраструктура, формата и со-
држината на дозволата  и решението за
безбедност................................................ 145/60

1990. Правилник за нормативи и стандарди
за проектирање и градење на горен
строј на пругите....................................... 145/94

2118. Правилник за содржината, постапката и
начинот на водење  на електронска еви-
денција на имиња на улици, плоштади,
мостови и други инфраструктурни об-
јекти, броеви за нумерирање на обје-
ктите и за содржината, постапката и
начинот на водење на електронскиот
регистар...................................................... 152/14

2188. Правилник за бројот и составот на
членовите на екипаж за безбедна пло-
видба на бродовите во внатрешната
пловидба во зависност  од  погонските
машински  уреди...................................... 156/30

2189. Правилник за формата и содржината
на легитимацијата на инспекторот за
безбедност  во  внатрешната  пловидба
и  начинот на нејзиното издавање и од-
земање....................................................... 156/31
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2190. Правилник за местата за нуркање, на-
чинот на нивното обележување и пот-
ребната нуркачка опрема........................ 156/32

2191. Правилник за видот и обележувањето
на капалиштето........................................ 156/33

2192. Правилник за начинот и постапката за
пробно возење на брод............................ 156/37

2193. Правилник за начинот на истакнување
и веење на знаме...................................... 156/37

2244. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на инс-
пекциски надзор на аеродроми, лета-
лишта, терени и на давањето на аеро-
дромски услуги, и посебните услови
кои треба да ги исполнува лицето за да
врши инспекциски работи...................... 158/153

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

  
383. Правилник за формата и содржината

на барањето за добивање на дозвола за
преработка, третман и/или за складира-
ње на отпад, формата и содржината на
дозволата како и минималните технич-
ки услови за вршење на дејноста пре-
работка, третман и/или складирање на
отпад......................................................... 23/50

442. Правилник за начинот и условите за
складирање на отпадот, како и услови-
те што треба да ги исполнуваат лока-
циите на коишто се врши складирање
на отпад..................................................... 29/15

550. Правилник за минималните технички
услови и условите во поглед на зашти-
тата на животната средина кои треба
да ги исполнуваат претоварните стани-
ци, условите што треба да ги исполну-
ваат локациите на кои се градат однос-
но се поставуваат претоварните стани-
ци, како и роковите за чување на отпа-
дот во претоварната станица според
видовите на отпад.................................... 39/17

652. Правилник за начинот и условите за по-
стапување со ПХБ, начинот и условите
што треба да ги исполнуваат инсталациите
и објектите за отстранување и за декон-
таминација на ПХБ, искористените ПХБ
и начинот на означување на опремата
којашто содржи ПХБ.............................. 48/20

866. Наредба за забрана на внатрешен про-
мет, откуп и извоз на отпадоци и оста-
тоци на производи од железо, челик,
алуминиум, бакар, олово, цинк, калај,
бронза и месинг....................................... 65/20

965. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата и содржината на ба-
рањето за добивање на дозвола за пре-
работка, третман и/или за складирање
на отпад, формата и содржината на
дозволата како и минималните технич-
ки услови за вршење на дејноста пре-
работка, третман и/или складирање на
отпад……………………………............. 76/23

1203. Правилник за начинот и постапката на
обезбедување пристап до информациите
во врска со животната средина.................. 93/13

1204. Правилник за составот на комисијата
и начинот на нејзината работа, програ-
мата и начинот на полагање на струч-
ниот испит, висината на надоместокот
за полагање на стручниот испит и на-
доместокот за воспоставување и одр-
жување на Листата на експерти и начи-
нот 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 93/14

1487. Правилник за формата и содржината
на жигот на Државниот инспекторат за
животна средина, овластениот инспе-
ктор за животна средина на општината
и општината во градот Скопје и овла-
стениот инспектор на градот Скопје....... 112/20

1498. Наредба за престанок за важење на
Наредбата за забрана на внатрешен
промет, откуп и извоз на отпадоци и
остатоци на производи од железо, че-
лик, алуминиум, бакар, олово, цинк,
калај, бронза и месинг............................. 113/184

1523. Правилник за формата и содржината
на дозволата, барањето и Регистарот за
издадени дозволи за трговија со неопа-
сен отпад, начинот и постапката за из-
давање на дозволата, начинот на воде-
ње на евиденцијата како и условите за
начинот за вршење на дејноста тргови-
ја со неопасен отпад……….................... 115/25

1696. Правилник за содржината, формата и
начинот на донесување на  планот за
вршење на инспекциски надзор…........ 128/26

1710. Правилник за составот на Комисијата
и начинот на нејзината работа, Програ-
мата и начинот на полагање на стручни-
от испит, висината на надоместокот за
полагање на стручниот испит и на надо-
местокот за воспоставување и одржува-
ње на Листата на експерти за стратеги-
ска оцена на животната средина и начи-
нот на стекнување и губење на статус
на експерт за стратегиска оцена на жи-
вотната средина, како и начинот и по-
стапката за вклучување и исклучување
од Листата на експерти............................. 129/12

1774. Правилник за формата и содржината
на барањето за основање на депонија
за неопасен и инертен отпад................... 133/26

1775. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за Програма-
та и начинот за полагање стручен ис-
пит за управител со отпад, образецот
на уверението, како и висината и на-
чинот на плаќање на надоместокот за
полагање на стручен испит за управи-
тел со отпад.............................................. 133/28

1776. Правилник за изменување  и дополну-
вање на Правилникот за формата и со-
држината на барањето, формата и со-
држината на дозволата за собирање и
за транспортирање на комунален и
друг вид на неопасен отпад.................... 133/28



 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2007 Страна 57 
 

1909. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање дозвола, како
и формата и содржината на дозволата
за оператор на депонија.......................... 140/16

1948. Правилник за методологијата за ин-
вентаризација и утврдување на нивото
на емисии на загадувачките супстан-
ции во атмосферата во тони годишно
за сите видови дејности, како и други
податоци за доставување  на програма-
та за мониторинг на воздухот на Евро-
па (ЕМЕП)................................................ 142/21

2013. Правилник за начинот на постапу-
вање со медицинскиот отпад, како и
начинот на пакување и обележување
на медицинскиот отпад………………... 146/57

2038. Правилник за општите правила за по-
стапување со комуналниот и со други-
те видови неопасен отпад....................... 147/12

2194. Правилник за начинот и постапката за
работа, следење и контрола на депо-
нијата за време на работењето, следење и
контрола на депонијата во фазата на за-
творање и натамошна грижа за депонија-
та по затворањето, како и начинот и
условите за грижа за депониите откако
тие ќе престанат да работат........................ 156/38

2195. Правилник за постапките и начинот
на собирање, транспортирање, прера-
ботка, складирање, третман и отстра-
нување на отпадните масла, начинот на
водење евиденција и доставување на
податоците................................................ 156/47

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
  

6. Решение од Министерството за локална
самоуправа..................................................... 1/7

443. Решение од Министерството за локална
самоуправа..................................................... 29/20

444. Решение од Министерството за локална
самоуправа..................................................... 29/20

923. Решение од Министерството за локална
самоуправа .................................................... 72/19

  
 KOМИСИЈА ЗА ХАРТИИ 

ОД ВРЕДНОСТ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
  

7. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда............. 1/7

19. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 2/7

20. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................. 2/7

32. Решение на Комисијата за хартии од
вредност.................................................... 4/2

33. Решение на Комисијата за хартии од
вредност.................................................... 4/2

34. Решение на Комисијата за хартии од
вредност.................................................... 4/2

35. Решение на Комисијата за хартии од
вредност.................................................... 4/2

36. Решение на Комисијата за хартии од
вредност.................................................... 4/3

37. Решение на Комисијата за хартии од
вредност.................................................... 4/3

38. Решение на Комисијата за хартии од
вредност.................................................... 4/3

60. Правилник за дополнителните инфор-
мации кои треба да ги содржи барањето
за издавање на дозвола за работење на
брокерска  куќа………………................. 6/14

61. Правилник за формата и содржината
на годишните, полугодишните, троме-
сечните и тековните извештаи и резиме-
то од годишните извештаи на акционер-
ските друштва со посебни обврски за из-
вестување кои се водат во Регистар на
Комисијата за хартии од вредност......... 6/20

 Исправка.................................................. 54/144
62. Правилник за начин и време на запи-

шување и бришење на акционерско
друштво, содржина и начин  на воде-
ње, ажурирање на податоците и при-
стап на јавноста до Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни обврски за
известување……………………............... 6/27

63. Правилник за формата и содржината
на известувањето за исходот на јавната
понуда на хартии од вредност……........ 6/30

64. Правилник за начинот на пресметка
на коефициентите на изложеност на
овластеното правно лице со дозвола за
работење со хартии од вредност............ 6/32

65. Правилник за содржината и начинот
на водење на книгата на налози……..... 6/36

66. Правилник за содржината на барање-
то за одобрение за издавање на хартии
од вредност по пат на јавна понуда....... 6/38

67. Правилник за формата и содржината
на барањето за одобрување на приват-
на понуда на хартии од вредност…....... 6/41

68. Правилник за  начинот, содржината и
роковите за поднесување на барање за
необјавување на ценовно чувствителни
информации во проспектот на издава-
чот на хартии од вредност…….............. 6/43

69. Правилник за формата и  содржината
на првичниот извештај за сопственост и
извештајот за промена на сопственост
на член на надзорен, управен одбор или
одбор на директори на акционерско
друштво со посебни обврски за известу-
вање, како и на лицата со посебни одго-
ворности и овластувања…........................ 6/45

70. Правилник за формата и содржината
на барањето за основање на депозитар
на хартии од вредност……………......... 6/45

71. Правилник за формата и  содржината
на првичниот извештај за сопственост
на акционер, извештајот за промена на
сопственост на акционер и конечниот
извештај за промена на сопственост на
акционер……………............................... 6/47

72. Правилник за содржината на известу-
вањето за затворање на јавната понуда
на хартии од вредност по основ на по-
стигнат процент на успешност…........... 6/48
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73. Правилник за начинот и постапката за
вршење контрола на овластените учес-
ници на пазарот на хартии од вред-
ност........................................................... 6/49

74. Правилник за начинот и постапката за
добивање дозвола за основање на депо-
зитар на хартии од вредност................... 6/53

75. Правилник за начинот и постапката
на давање согласност за именување на
директор на депозитар на хартии од
вредност.................................................... 6/54

76. Правилник за содржината и начинот на
чување на документите и податоците од
страна на овластено правно лице............... 6/56

77. Правилник за начинот и условите под
кои депозитар на хартии од вредност
овозможува позајмување на хартии од
вредност.................................................... 6/57

78. Правилник за начин на потврдување
на прифаќање на налог за тргување со
хартии од вредност.................................. 6/58

79. Правилник за известување од страна
на депозитар на хартии од вредност за
стекнати повеќе од 5% на хартии од
вредност издадени од акционерско
друштво со посебни обврски за известу-
вање........................................................... 6/59

80. Правилник за содржината, начинот и
роковите на поднесување на извештаи-
те за новоиздадените хартии од вред-
ност од страна на депозитар на хартии
од вредност............................................... 6/60
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одржување на леталиште........................ 151/64

266. Правилник за начинот на вршење на
специјализирани услуги со воздухоп-
лов и посебните услови во однос на
воздухопловите, опремата и другите
посебни услови неопходни  за  безбед-
но и уредно работење.............................. 159/64

267. Правилник за условите и надзорот на
градбата и начинот на утврдување на
пловидбеност на ултралесните летала
(микро-лесните) и моторизираните
крила......................................................... 159/74

  
 АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ НА РМ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
  

5. Правилник за дополнување на Правил-
никот за Методологијата за пресметување
на годишниот надоместок за надзор на
пазарот за електронски комуникации.... 5/44

44. Одлука за изменување на Планот за
нумерација на јавните комуникациски
мрежи и услуги на Република Македо-
нија............................................................ 31/23

51. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за методологи-
јата за пресметување на годишниот
надоместок за надзор на пазарот за
електронски комуникации...................... 33/7

68. Одлука за распишување на јавен тен-
дер за доделување на одобренија за ко-
ристење на радиофреквенции од ради-
офреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, за
фиксен безжичен пристап…................... 49/24

97. Правилник за изменување на Правил-
никот за преносливост на броеви........... 57/23

112. Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за распишување на јавен
тендер за доделување на одобренија за
користење на радиофреквенции од ра-
диофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz,
за фиксен безжичен пристап…………... 63/39

116. Правилник за радиофреквенции кои мо-
жат да се користат без одобрение за ко-
ристење на радиофреквенции.................... 64/31

139. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на
пресметка на годишниот надоместок за
користење на радиофреквенции............. 83/10

140. Правилник за изменување на Правил-
никот за ниво на деталност на инфор-
мациите што ќе бидат објавени во рефе-
рентните понуди за интерконекција и на-
чинот на нивното објавување................... 83/11

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
во Република Македонија................................ 84/90

168. Решение од Агенцијата за електронски
комуникации............................................ 99/6

233. Одлука за распишување на јавен тен-
дер за доделување на одобрение за ко-
ристење на радиофреквенции за обез-
бедување на јавни мобилни комуника-
циски мрежи и услуги од третата гене-
рација (3G)................................................ 136/95

239. Одлука за изменување на Одлуката за
распишување на јавен тендер за доде-
лување на одобрение за користење на
радиофреквенции за обезбедување на
јавни мобилни комуникациски  мрежи
и услуги од третата генерација (3G).... 141/4

243. Одлука за дополнување на Планот за
нумерација на јавните комуникациски
мрежи и услуги на Република Македо-
нија............................................................ 145/135

244. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за преносливост
на броеви.................................................. 145/136
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 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

  
245. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за обука, преквалификација
или доквалификација на невработените
и други лица............................................. 146/82

265. Правилник за техничките и организа-
циските мерки за обезбедување тајност
и заштита на личните податоци и
другите податоци со кои располага и
ги обработува Агенцијата за вработу-
вање на Република Македонија.............. 158/158

  
 ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
  

684. Одлука за доделување на наградата 
“Гоце Делчев” за 2007 година, за осо-
бено значајни остварувања од инте-
рес за Републиката во областа на нау-
ката....................................................... 51/13

  
 ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

НАГРАДАТА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
  

1356. Одлука за доделување на наградата
“Мајка Тереза“ во 2007 година, за осо-
бено значајни остварувања од интерес
на државата во областа на хуманоста и
човечката солидарност и за поттикну-
вање, унапредување на меѓусебното
разбирање и развој на соработката ка-
ко меѓу народите, така и меѓу припад-
ниците на различните заедници, култу-
ри и вери................................................... 103/20

  
 ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
  

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

  
 ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

НАГРАДАТА „МИТО 
ХАЏИВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

  
402. Одлука за доделување на наградата „Ми-

то Хаџи Василев – Јасмин“ во 2006 година
за остварувања во областа на публицисти-
ката 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

 ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ 
  

Рег. бр. Бр./стр.
  

1917. Одлука за доделување на наградата 
“Св. Климент Охридски “ во 2007 го-
дина за оддавање на највисоко призна-
ние за долгогодишни остварувања во 
областа на воспитанието, образова-
нието, културата, уметноста, здравс-
твото, спортот, заштитата и унапре-
дувањето на човековата околина и во 
социјалната дејност од интерес на Ре-
публика Македонија................................ 140/27

  
 ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

НАГРАДАТА „23 ОКТОМВРИ“ 
  

Рег. бр. Бр./стр.
  

1684. Одлука за доделување на наградата
“23 Октомври” во 2007 година за дол-
гогодишни остварувања во областа на
науката, културата, образованието, заш-
титата на државните интереси и промо-
ција на државните приоритети, вредно-
сти и културно-историското наследство
на Република Македонија........................... 128/2

  
 МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  

Рег. бр. Бр./стр.
  

1. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Соединетите Амери-
кански Држави за научна и техноло-
шка соработка.......................................... 11/1

2. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Бугарија за
заемни патувања на граѓаните................ 11/17

3. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Финска за
соработка и заемна помош по ца-
рински прашања....................................... 22/1

4. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Република Македонија и Репуб-
лика Полска за социјално осигурување 27/1

5. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Македонската влада и Владата на
Кралството Данска за преземање на
сопствени државјани и странци кои не-
законски престојуваат на териториите
на договорните страни............................ 27/51

6. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Кралството Норвешка
за преземање на лица со незаконски
престој на нивните територии................ 27/113
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7. Закон за ратификација на мултилате-
ралната Спогодба меѓу Европската за-
едница и нејзините земји членки, Ре-
публика Албанија, Босна и Херцегови-
на, Република Бугарија, Република Хр-
ватска, Република Македонија, Репуб-
лика Исланд, Република Црна Гора,
Кралството Норвешка, Романија, Ре-
публика Србија и Мисијата на Обеди-
нетите нации за привремена админи-
страција на Косово1 за основање на
Европска заедничка воздухопловна об-
ласт............................................................ 27/161

8. Закон за ратификација на Конвенција-
та на Обединетите нации против ко-
рупцијата.................................................. 37/1

9. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владите на Државите на Бенелукс
(Кралството Белгија, Големото Вој-
водство Луксембург, Кралството Хо-
ландија) и Македонската Влада кој се
однесува на преземање на лица со не-
законски престој (Договор за презема-
ње)............................................................. 37/96

10. Закон за ратификација на Дополнител-
ниот протокол кон Спогодбата меѓу Ре-
публика Македонија и Меѓународната
агенција за атомска енергија за примена
на гаранциите во врска со Договорот
за неширење на нуклеарно оружје........ 43/1

11. Закон за ратификација на Ревидираниот
протокол за мали количества кон Дого-
ворот меѓу Република Македонија и Ме-
ѓународната агенција за атомска енерги-
ја за примена на безбедносни мерки во
врска со Договорот за неширење на
нуклеарно оружје.................................... 43/112

12. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Кралството Швед-
ска за преземање на лица (Договор за
реадмисија)............................................... 43/115

13. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Република Македонија и Големо-
то Војводство Луксембург за социјал-
но осигурување........................................ 47/1

14. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Обединетото Кралство
на Велика Британија и Северна Ирска
за одбегнување на двојното оданочува-
ње и за заштита од фискална евазија по
однос на данокот од доход и данокот
на капитал ................................................ 47/43

15. Закон за ратификација на Конвенција-
та за заштита и унапредување на раз-
новидноста во културните изразувања.. 47/90

16. Закон за ратификација на Спогодбата -
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Хрватска за
соработка во областа на здравството и
медицината............................................... 47/124

17. Закон за ратификација на Договорот меѓу
Владата на Република Македонија и Вла-
дата на Република Латвија за одбегнува-
ње на двојното оданочување и за заштита
од фискална евазија по однос на данокот
од доход и данокот на капитал..................... 47/131

18. Закон за ратификација на Протоколот
2 кон Договорот за слободна трговија
меѓу Република Македонија и Репуб-
лика Турција............................................. 68/1

19. Закон за ратификација на Протоколот
кон Договорот меѓу Владата на Репуб-
лика Македонија и Владата на Репуб-
лика Бугарија за заемна заштита и пот-
тикнување на инвестициите................... 68/207

20. Закон за ратификација на Договорот
за изменување и пристапување кон
Централноевропскиот договор за сло-
бодна трговија ......................................... 69/1

21. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Словенија за
соработка во областа на здравството и
медицината............................................... 74/1

22. Закон за ратификација на Амандман
на Конвенцијата за забрана или огра-
ничување на користењето на некои ви-
дови конвенционални оружја за кои се
смета дека предизвикуваат прекумерни
повреди или дека имаат индискрими-
нирачки ефекти - CCW............................ 74/11

23. Закон за ратификација на Договорот
за социјално осигурување меѓу Маке-
донската влада и Белгиската влада........ 74/15

24. Закон за ратификација на Тристраната
конвенција во врска со Трансбалканскиот
нафтоводен систем меѓу Република Алба-
нија, Република Бугарија и Република
Македонија....................................................... 74/85

25. Закон за ратификација на Конвенција-
та за полициска соработка во Југои-
сточна Европа.......................................... 74/115

26. Закон за ратификација на Конвенцијата
за сузбивање на незаконски акти против
безбедноста на морската пловидба............ 77/1

27. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Словенија
за меѓудржавни посвојувања.................. 77/20

28. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Сло-
венија за вработување на сезонски
работници............................................... 81/1

29. Закон за ратификација на Протоколот
за сузбивање на незаконски акти про-
тив безбедноста на фиксните платфор-
ми лоцирани на континенталниот гре-
бен............................................................. 81/26

30. Закон за ратификација на Протоколот
за борба против недозволеното про-
изводство и трговија со огнено оружје,
негови делови и компоненти и
муниција, кој ја надополнува Конвен-
цијата на Обединетите нации за борба
против транснационалниот организи-
ран криминал............................................ 86/1

31. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Македонската влада и Владата на
Сојузна Република Германија за од-
бегнување на двојното оданочување во
однос на даноци на доход и на имот...... 86/28
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32. Закон за ратификација на Спогодбата
за соработка во областа на културата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Црна Го-
ра............................................................. 106/1

33. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Италијанската Репуб-
лика за консолидација и отплата на
одредени долгови..................................... 114/1

34. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Република Македонија и Европс-
ката заедница за олеснување на из-
давањето визи.......................................... 141/1

35. Закон за ратификација на Спогодбата
меѓу Република Македонија и Европс-
ката заедница за преземање на лица
кои престојуваат без дозвола.................. 141/38

36. Закон за ратификација на Договорот
меѓу Република Македонија и Репуб-
лика Австрија за одбегнување на
двојното оданочување и за заштита од
фискална евазија по однос на данокот
од доход и данокот на капитал............... 152/1

  
 ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИ-

ЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКА-
ТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУ-
ЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА  

ЕВРОПСКАТА УНИЈАТА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
  

1. Преглед на декларации, заеднички по-
зиции, обраќања, реакции и изјави на 
ЕУ (Брисел) кон кои Република Маке-
донија се придружила во периодот 1 ју-
ли – 31 декември 2006 година................. 9/1

2. Преглед на изјави на Претседателс-
твото на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, 
Стразбург), кон кои Република Маке-
донија се придружила во периодот 1 
јули – 31 декември 2006 година.............. 9/3
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ги и Методологија за утврдување на цени,
како и цени на завршените услуги............... 132/20

 Исправка...................................................... 137/98
222. Правилник за изменување на Правил-

никот за содржината и начинот на ост-
варувањето на правата и обврските од
задолжителното здравствено осигуру-
вање........................................................... 132/22

223. Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за индикациите за ос-
тварување на право на ортопедски и
други помагала......................................... 132/22

230. Одлука за изменување на Списокот на
ортопедски и други помагала................. 134/47

252. Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за утврдување на виси-
ната на учеството на осигурените лица
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услуги и лековите.................................... 151/66
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цена за интраокуларни леќи................... 151/67
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полагање и оценување на приемниот
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72. Правилник за начинот и постапката
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Македонија............................................... 57/23
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мијата за обука на судии и јавни обви-
нители....................................................... 81/44
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ње.............................................................. 108/84

  
 ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - 

СКОПЈЕ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
  

246. Список на именувани вештаци во Ос-
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Рег. бр.  Бр./стр.
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во Основен суд Битола............................ 110/99
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во Основниот суд Охрид……................. 139/13
  
 ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП 

  
Рег. бр. Бр./стр.
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Рег. бр. Бр./стр.
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Рег. бр. Бр./стр.
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Рег. бр. Бр./стр.
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176. Одлука за висината на трошоците за
издавање, продолжување и обновува-
ње на лиценци за работа на здравстве-
ни работници со високо образование
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177. Правилник за облиците на стручното
усовршување, критериумите за распо-
редување на облиците и бодовите за
обновување на лиценцата за работа на
здравствените работници со високо
образование од областа на фармација-
та............................................................. 103/21

  
 ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
  

6. Одлука за утврдување на цената на го-
дишната претплата на службеното гла-
сило „Службен весник на Република
Македонија“ за 2007 година................... 12/12

7. Одлука за утврдување на цената на го-
дишната претплата на Регистарот на
прописи на Република Македонија за
2007 година.............................................. 12/13

8. Одлука за утврдување на цената за об-
јавување на огласи, акти и неважечки
документи во службеното гласило
„Службен весник  на Република Маке-
донија“ за 2007 година…………............ 12/13

228. Одлука за утврдување на цената за об-
јавување на огласи, акти и неважечки
документи во службеното гласило
“Службен весник на Република Маке-
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 ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
„МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

  
242. Правилник за внатрешен ред во же-

лезничкиот сообраќај.............................. 145/130
 

 СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

  
32. Правилник за заштита на малолетната 

публика од програми што можат штет-
но да влијаат врз нејзиниот физички, 
психички и морален развој...................... 21/15

33. Одлука за класификација на радио и 
на телевизиските програми..................... 21/17

99. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозвола за вршење радиоди-
фузна дејност............................................ 57/29

107. Правилник за изменување на Правил-
никот за форматите на радио и на теле-
визиските програмски сервиси…........... 61/44

120. Одлука од Советот за радиодифузија... 67/26
122. Правилник за користење телефонски

услуги со посебна тарифа  во програми-
те на радио и телевизиските програмски
сервиси........................................................ 72/28

123. Правилник за начинот на идентифи-
кација на спонзорите во радио и во ТВ
програмите..................................................... 72/28

151. Одлука од Советот за радиодифузија...... 88/29
262. Одлука за одземање на дозволата за вр-

шење на радиодифузна дејност на Тргов-
ското радиодифузно друштво “ТВ 
Тоска” ДОО, Скопје................................... 158/156

263. Одлука за одземање на дозволата за 
вршење на радиодифузна дејност на 
Трговското радиодифузно друштво 
“Монако  - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, 
Куманово.................................................. 158/157

264. Одлука за одземање на дозволата за 
вршење на радиодифузна дејност на 
Трговското радиодифузно друштво 
“Аљбана” ДООЕЛ, Куманово................ 158/157

  
 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

КРИЗИ 
  

Рег.бр.  Бр./стр.
  

216. Правилник за формата и содржината
на образецот на легитимацијата на
инспекторот за управување со кризи и
начинот на нејзиното издавање и одзе-
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 ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА 

СИГУРНОСТ 
  

Рег. бр. Бр./стр.
  

31. Правилник за утврдување на висината
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 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 

ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
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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.  Бр./стр.
  

28. Овластување за одржување, сервиси-
рање и испитување на противпожарни 
апарати...................................................... 17/55
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29. Овластување за одржување и сервиси-
рање на стабилни инсталации за откри-
вање, јавување и гаснење на пожари......... 17/56

104. Овластување за одржување, сервиси-
рање и испитување на противпожарни 
апарати...................................................... 61/43

105. Овластување за одржување и серви-
сирање на стабилни инсталации за отк-
ривање, јавување и гаснење на пожари 
и откривање на експлозивни смеси........ 61/44

106. Овластување за одржување и сервиси-
рање на стабилни инсталации за откри-
вање, јавување и гаснење на пожари........ 61/44

125. Измени и дополнувања на Правилни-
кот за начинот на одредување на ме-
стата на кои задолжително треба да се
наоѓаат уредите и инсталациите за 
заштита од пожари, другата противпо-
жарна опрема, средствата за гаснење 
на пожари и противпожарните апарати, 
нивното одржување во исправна со-
стојба, посебното обележување и до-
стапноста за употреба („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 74/06)……….................. 76/27

  
 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 

ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН 
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73. Статут на Комисијата за заштита на 
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 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА 
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КОРУПЦИЈАТА 
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11. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 14/20

12. Решение од Комисијата за заштита на
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30. Одлука од Комисијата за заштита на кон-
куренцијата........................................................... 18/32

47. Одлука од Комисијата за заштита на 
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