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1651. Закон за техничката инспекција...........
1652. Закон за изменување и дополнување
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1951. Закон за основното образование...........
1952. Закон за изменување и дополнување
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во странство…………………….............
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басенот на реката Злетовица..................
1972. Закон за изменување и дополнување
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складирање и заштита од запални течности и гасови.........................................
2526. Закон за прогласување на Старата
скопска чаршија за културно наследство од особено значење.........................
2527. Закон за изменување и дополнување
на Законот за основање на Македонска
банка за поддршка на развојот...............
2528. Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија
кај Фондот за социјален развој при Советот на Европа, по Договорот за заем
по Проектот за финансирање на мали и
средни претпријатија, заради поттикнување на вработеноста..........................
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2752. Закон за изменување и дополнување
на Законот за условите за земање, разменување, пренесување и пресадување
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2092. Одлука за избор на потпретседател на
Собранието на Република Македонија...
2093. Одлука за разрешување од функцијата
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2250. Одлука за давање согласност на утврдената стапка на надоместок од вкупниот приход на друштвата кои вршат
енергетска дејност за финансирање на
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2455. Одлука за дополнување на Одлуката
за избор на претседател и членови на
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125/2
2456. Одлука за разрешување од функцијата
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125/3
2458. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во
Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација...............................
125/3
2459. Одлука за именување на заменик на
генералниот секретар на Собранието
на Република Македонија....................... 125/3
2460. Одлука за избор на судии на Уставниот суд на Република Македонија...........
125/3
2618. Одлука за пристапување кон измена на
Уставот на Република Македонија......
133/1
2672. Одлука за испраќање на единица на
Армијата на Република Македонија-медицински тим за учество во мировната
операција на Европската унија во Босна
и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА.............. 136/20
2673. Одлука за објавување јавен конкурс за
избор на заменик на директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци........................................................... 136/21
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2753. Одлука за именување на претседател
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жалби по јавните набавки.......................
2754. Одлука за изменување на Одлуката за
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Република Македонија............................
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односи меѓу заедниците..........................
3007. Одлука за дополнување на Одлуката
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3008. Одлука за дополнување на Одлуката за
избор на членови на Анкетната комисија
за утврдување на околностите на загинувањето на претседателот на Република
Македонија Борис Трајковски...................
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3011. Одлука за дополнување на Одлуката
за избор на шеф, членови и заменици
членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа
(ПС ОБСЕ)...............................................
3012. Одлука за дополнување на Одлуката
за избор на шеф, членови и заменици
членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ)...........
3013. Одлука за дополнување на Одлуката
за избор на претседател и членови и
нивни заменици на Советот на Собранискиот канал..........................................
3014. Одлука за дополнување на Одлуката
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совет за евроинтеграции.........................
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членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет
за стабилизација и асоцијација................
3017. Одлука за дополнување на Одлуката
за избор на шеф, членови и заменици
членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на
Европа (ПС СЕ).......................................
3018. Одлука за дополнување на Одлуката
за избор на шеф, членови и заменици
членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС
НАТО)......................................................
3019. Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за избор на претседатели,
заменици на претседателите, членови
и нивни заменици на комисиите на
Собранието на Република Македонија.
3124. Одлука за давање согласност на утврдената стапка на надомест од вкупниот
приход на друштвата кои вршат енергетска дејност за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија
за 2009 година..........................................
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3137. Одлука за избор на претседател, заменик и членови на Државната изборна
комисија...................................................
152/4
3267. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје.................................
156/1
3329. Одлука за испраќање на припадник
на Армијата на Република Македонија
за учество во мировната операција на
Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, Алтеа..............................
161/22
3330. Одлука за испраќање на единица на
Армијата на Република Македонија за
учество во мировната операција во
Авганистан............................................... 161/22
3331. Одлука за испраќање на единица на
Армијата на Република Македонија за
учество во мировна операција во Авганистан....................................................... 161/23
3460. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот "Св. Климент
Охридски" Битола ..................................
165/6
3461. Одлука за именување заменик на директорот на Агенцијата за државни
службеници..............................................
165/6
3462. Одлука за избор на претседател и членови на Одборот за одбележување на
пет години од загинувањето на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски.........................................
165/6
3463. Одлука за именување на претседател
и членови на Управниот одбор на
Агенцијата за регулирање на пазарот
на железнички услуги.............................
165/6
3464. Одлука за избор на заменик директор
на Дирекцијата за заштита на личните
податоци...................................................
165/6
3465. Одлука за дополнување на Одлуката
за избор на претседатели, заменици на
претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на
Република Македонија...........................
165/7
3466. Одлука за именување на член на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.............................................
165/7
РЕШЕНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
818. Решение за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија……........
49/1
ПРОГРАМИ

151/2

Рег. бр.
Бр./стр.
1783. Национална програма за железничка
инфраструктура 2008-2012.....................
95/68
2220. Програма за формирање на стоковните резерви за период 2008-2010 година 111/29
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3020. Програма за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати
личности за 2009 година.........................

147/9

ЗАКЛУЧОЦИ
Рег. бр.
Бр./стр.
3021. Заклучоци од Собранието на Република Македонија...................................... 147/11
ДЕЛОВНИЦИ
Бр./стр.
Рег. бр.
1698. Деловник на Собранието на Република Македонија..........................................
91/1
СТРАТЕГИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
1781. Национална стратегија за развој на
електронските комуникации со информатички технологии.........................
95/2
1782. Стратегија за управување со јавниот
долг на Република Македонија за период од 2008 до 2010 година..................
95/36
РЕЗОЛУЦИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
2108. Резолуција за бегалците од воените
дејствија во Република Грција за време
на Граѓанската и Втората светска војна 106/32
2500. Резолуција за односите на Република
Македонија со Косово............................
128/2
2755. Резолуција за изнаоѓање на стратегија
за наметнатиот спор од страна на Република Грција за нашето уставно име 139/14
3222. Резолуција за приоритетите во 2009
година за пристапувањето на Република Македонија во Европската унија......
155/3
3407. Исправка.................................................
164/3
ОГЛАСИ
Рег. бр.
Бр./стр.
361. Оглас за избор на членови на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што ги избира Собранието на Република Македонија.....
25/2
ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Исправка на Законот за земјоделското
земјиште („Сл. весник на РМ“ бр.
135/2007)..................................................
357. Закон за просторно и урбанистичко
планирање (Пречистен текст)................

Бр./стр.

17/6
24/1

2109. Исправка на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија („Сл.
весник на РМ“ бр. 55/04)........................ 106/33
2110. Исправка на Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата („Сл. весник
на РМ“ бр. 54/07)..................................... 106/33
2950. Закон за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност (Пречистен текст)……………………...........
144/2
3022. Исправки на Законот за превоз на
опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Сл. весник на
РМ“ бр. 92/07........................................... 147/11
3276. Закон за семејството (Пречистен текст)..
157/1
КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА
ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
2957. Одлука за определување на коефициентите за утврдување на плата на претседателот, заменик - претседателот и
членовите на Државната комисија за
жалби по јавни набавки.......................... 144/16
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УКАЗИ
Рег. бр.
Бр./стр.
385. Указ бр. 26 од Претседателот на Република Македонија...............................
27/2
386. Указ бр. 27 од Претседателот на Република Македонија...............................
27/2
417. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна
Ирска........................................................
29/2
418. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина.....................
29/2
419. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Кралството Шпанија......
29/2
420. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Црна Гора..................
29/3
421. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Република Србија............
29/3
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422. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија и постојан
претставник во Организацијата на
Обединетите нации................................
423. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник
во Организацијата на Обединетите нации............................................................
504. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Кралството Белгија.................................................
505. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Белгија...
506. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска
507. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Романија....................
508. Указ бр. 28 од 6 март 2008 година од
Претседателот на Република Македонија............................................................
509. Указ бр. 29 од 6 март 2008 година од
Претседателот на Република Македонија............................................................
510. Указ бр. 30 од 6 март 2008 година од
Претседателот на Република Македонија............................................................
511. Указ бр. 31 од 6 март 2008 година од
Претседателот на Република Македонија............................................................
512. Указ бр. 32 од 6 март 2008 година од
Претседателот на Република Македонија
795. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија и Шеф на
Мисијата на Република Македонија
при НАТО................................................
796. Указ за поставување на вонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Мисијата на
Република Македонија при НАТО........
960. Указ бр. 38 од Претседателот на Република Македонија.............................................
1098. Указ бр. 33 од Претседателот на Република Македонија.............................................
1099. Указ бр. 34 од Претседателот на Република Македонија.............................................
1100. Указ бр. 35 од Претседателот на Република Македонија.............................................
1101. Указ бр. 36 од Претседателот на Република Македонија.............................................
1102. Указ бр. 37 од Претседателот на Република Македонија.............................................
1103. Указ бр. 38 од Претседателот на Република Македонија.............................................

29/3
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33/2
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55/1
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1319. Указ за отповикување од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Република Бугарија и Република Молдова.........
1419. Указ бр. 39 од Претседателот на Република Македонија................................
1450. Указ бр. 40 од Претседателот на Република Македонија...............................
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1454. Указ бр. 44 од Претседателот на Република Македонија...............................
1455. Указ бр. 45 од Претседателот на Република Македонија...............................
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2295. Указ бр. 49 од Претседателот на Република Македонија...............................
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разликата околу името под покровителство на Обединетите нации..............
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вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Чешката
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2956. Указ за поставување на вонреден и
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3125. Указ за поставување на пратеник на
Република Македонија за разговорите
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разликата околу името под покровителство на Обединетите нации.............
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УРЕДБИ
2.

Уредба за единствениот знак за припадност на Армијата на Република Македонија, униформата, ознаките на чиновите, ознаките на родовите и службите, ознаките на единиците како и начинот и условите за нивното носење..........

1/2

ОДЛУКИ
Рег. бр.
Бр./стр.
424. Одлука за помилување на осудени лица
29/3
811. Одлука за помилување на осудени лица
48/2
1090. Одлука за помилување на осудени лица
63/1
1413. Одлука за помилување на осудени лица
77/11
1713. Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2008 година Националниот празник на Република
Македонија..............................................
93/2
1714. Одлука за помилување на осудени лица...
93/2
1733. Одлука за разрешување и именување
членови на Советот за безбедност на
Република Македонија............................
94/3
1874. Одлука за помилување-ослободување
од гонење, без спроведување на постапка на................................................... 98/49
2461. Одлука од Претседателот на Република Македонија..........................................
125/4
2655. Одлука за помилување на осудени лица
135/2
3102. Одлука за помилување на осудени лица
149/2
3467. Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2009 година............
165/7
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
УРЕДБИ
Рег. бр.
Бр./стр.
71. Уредба за изменување и дополнување
на Уредбата за условите и начинот на
користење на услугите што ги врши
Службата за општи и заеднички работи
на Владата на Република Македонија......
5/3
115. Уредба за дополнување на Уредбата за
начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста
на нематеријалните и материјалните
средства и за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните
амортизациони стапки............................
10/5
116. Уредба за висината на надоместокот
за добивање на лиценца за изработување на урбанистички планови и овластување за носител на изработување на
урбанистички планови односно планер-потписник на планската документација, формата, содржината и начинот на издавање и одземање на лиценцата и на овластувањето.........................
10/5

141.

273.

369.

370.

425.
426.
541.

824.

913.
974.

Прилози 1 и 2 кон Уредбата за висината на надоместокот за добивање на
лиценца за изработување на урбанистички планови и овластувања за носител на изработување на урбанистички
планови односно планер – потписник
на планската документација, формата,
содржината и начинот на издавање и
одземање на лиценцата и на овластувањето донесена од Владата под број 1945/1 од 15.01.2008 година, објавена во
„Сл. весник на РМ“ бр. 10/08 од 21 јануари 2008 година...................................
Уредба за Методологија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство
на енергија од фосилни горива..............
Уредба за начинот на вршење на јавен
воздушен превоз и посебните услови
во однос на потребниот персонал, воздухоплови, опрема и другите посебни
услови неопходни за безбедно и уредно работење.............................................
Уредба за изменување на Уредбата за
висина на надомест за приватизација
на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на
градежно земјиште..................................
Уредба за изменување на Уредбата за
висината на закупнината на градежно
земјиште во државна сопственост кое е
предмет на долготраен и времен закуп,
како и начинот и постапката за наплата на закупнината за долготраен и времен закуп..................................................
Уредба за услови и начин на давање
медицинска помош на воздухопловно
пристаниште............................................
Уредба за услови и начин на вршење
противпожарно обезбедувaње на аеродром и леталиште....................................
Уредба за престанување на важење,
односно на примена на прописите опфатени со проектот Регулаторна гилотина...........................................................
Уредба за посебните услови, начин и
постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен
персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови
што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар поединец за вршење на здравствени
прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал..
Уредба за спроведување на политиката за
рурален развој..................................................
Уредба за посебните мерки на заштита
на културното наследство во воена и
вонредна состојба....................................

13/18

12/2

21/2

26/2

26/4
29/4
29/6

34/1

49/4
54/3
56/2
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975. Уредба за методологија за распределба
на наменски дотации за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените во територијалните противпожарни единици за 2009 година.....................
56/3
1104. Уредба за изменување на Уредбата за
поблиските критериуми и начинот на
спроведување на ослободувањето од
плаќање на увозни давачки, како и
вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки....
64/3
1222. Уредба за методологија за распределба
на приходите од данокот на додадена
вредност по општини за 2009 година.......
68/3
1249. Уредба за методологија за распределба
на наменски дотации за јавни установи
за деца - детски градинки по општини
за 2009 година..........................................
69/2
1250. Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на
блок дотации за јавните установи за
деца - детски градинки по општини за
2009 година..............................................
69/2
1270. Уредба за методологија за утврдување
на критериумите за распределба на
блок дотации за локалните установи во
културата во 2009 година.......................
70/3
1271. Уредба за методологија за утврдување
на критериуми за распределба на наменските дотации за локалните установи во културата во 2009 година.........
70/4
1272. Уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на
блок дотации за јавните установи за
социјална заштита – домови за стари
лица за 2009 година.................................
70/5
1436. Уредба за методологија за утврдување
на критериуми за распределба на блок
дотации за средното образование по
општини и градот Скопје за 2009 година.......................................................
79/2
1437. Уредба за методологија за утврдување
на критериуми за распределба на блок
дотации за основно образование по
општини за 2009 година....................
79/2
1565. Уредба за дополнување на Уредбата за
применување на регулативите на Комисијата на Европските заедници за
распоредување на одредени стоки во
Комбинираната номенклатура...............
84/85
1681. Уредба за методологија за утврдување
на критериуми за распределба на наменските дотации за средното образование по општини за 2009 година......
89/44
1682. Уредба за методологија за утврдување
на критериуми за распределба на наменските дотации за основното образование по општини за 2009 година..
89/45
2181. Уредба за дополнување на Уредбата за
издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на
државната управа им се признаваат во
тековни трошоци..................................... 110/20
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2267. Уредба за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација, како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење........................
2446. Уредба за изменување и дополнување
на Уредбата за постапката, критериумите и начинот на распределба на дозволи
за меѓународен превоз на стоки..............
2478. Уредба за условите, критериумите и
начинот на доделување на категорија
спортист - спортска надеж.....................
2479. Уредба за определување на условите и
начинот на доделување на национално
спортско признание за врвно спортско
остварување и висината на паричниот
надоместок..............................................
2585. Уредба за утврдување на меѓусебните
односи на органите и структурите на
децентрализирано управување со првите четири компоненти од инструментот
за претпристапна помош (ИПА) на
Европската унија........................................
2623. Уредба за воспоставувањето и начинот
на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при
увоз, извоз и транзит на стоки.................
2624. Уредба за престанување на важење на
Уредбата за методологијата за распределба на наменските дотации за јавните установи за социјална заштита – домови за стари лица..................................
2687. Уредба за критериуми за дефинирање
на рурални подрачја...............................
2958. Уредба за утврдување на меѓусебните
односи на органите и структурите на
целосно децентрализирано управување
со петтата компонента од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на
Европската унија.....................................
3025. Уредба за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и
краткотраен закуп, на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на
прибирање на понуди и со непосредна
спогодба, висината на трошоците на
постапката за отуѓувањето и давањето
под закуп, како и висината на цената на
земјиштето и на закупнината...................
3026. Уредба за учество на јавноста во текот
на изработката на прописи и други
акти, како и планови и програми од областа на животната средина...................
3298. Уредба за дополнување на Уредбата за
методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменските
дотации за средното образование по
општини за 2009 година.........................
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153. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за размена
на земјоделско земјиште и потребната
документација.......................................... 12/21
154. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за ослободување од плаќање надоместок за трајна
пренамена на земјоделско земјиште и
потребната документација...................... 12/23
155. Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на земјишен регистар на земјоделско земјиште во државна сопственост.........................................
12/24
182. Правилник за доставување на комињето и винскиот талог за дестилација
или за производство на оцет..................
14/14
242. Правилник за формата и содржината
на Регистарот на објекти и оператори
со храна и начинот и постапката за регистрација на објектитe и операторите
со храна....................................................
19/10
316. Наредба за престанување на важење на
Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на
живи домашни и диви чапункари, семе
за вештачко осеменување, јајни клетки и
ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло
од домашни и диви чапункари.................
22/12
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391. Наредба за преземање на мерки за ветеринарно јавно здравство за извршување
на ветеринарните мерки и контроли за
заштита на јавно здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од
животните или производите од животинско потекло и периодот за извршување
на тие мерки во 2008 година......................
400. Правилник за трговија со семенски
материјал од тутун..................................
401. Правилник за поблиските услови за
производство, складирање, пласирање
на пазарот на производите за заштита
на растенијата, формата и содржина и
начин на водење на регистерот................
443. Решение за овластување за вршење на
работи од областа на рибарството…….
444. Решение за овластување за вршење на
работи од областа на рибарството…….
445. Решение за овластување за вршење на
работи од областа на рибарството…….
453. Листа на производи и нуспроизводи
од животинско потекло кои не подлежат на инспекција при увоз од страна
на официјален ветеринар на граничен
премин......................................................
569. Правилник за начинот на вршење на
проверка и преглед на граничен премин на пратки од животинско потекло
кои се внесени како личен багаж на
патниците и се наменети за лична употреба или некомерцијални цели............
722. Национална сортна листа....................
893. Правилник за формата и содржината
и начинот на издавање и одземање на
службената легитимација и формата на
беџот на официјалниот ветеринар како
и формата и содржината и начинот на
издавање и одземање на службената легитимација на овластениот ветеринар…
902. Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на регистар на одгледувачи на риби.....................................
903. Правилник за формата и содржината
на дозволата и барањето за дозвола за
аквакултура..............................................
904. Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на евиденцијата за
производство на риби, како и за количината продадена риба по видови.........
905. Листа на категоризирани нус производи од животинско потекло…………….
946. Правилник за содржината на програмата за полагање на испит, формата и
содржината на уверението, како и трошоците за добивање на уверението за
положен испит за стопански риболов...
947. Правилник за формата и содржината
на образецот на легитимацијата за стопански риболов.......................................

27/48
28/10

28/24
29/30
29/30
29/30

30/14

36/51
42/28

52/7

53/4

53/5

53/6
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54/20
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948. Правилник за содржината на програмата за полагање на испит, формата и
содржината на уверението за положен
испит, како и трошоците за добивање
на уверението за положен испит за рибочувар.....................................................
949. Правилник за начинот на вршење на
рибочуварска служба, формата и содржината на образецот на легитимацијата за рибочувар, како и начинот на нејзиното давање и одземање.....................
950. Правилник за формата и содржината
на образецот на легитимацијата за рекреативен риболов, формата и содржината на образецот на дозволите за рекреативен риболов и формата и содржината на образецот за водење евиденција за број на издадени дозволи и
уловената риба.........................................
951. Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на регистар на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал.......
952. Правилник за формата, содржината
на образецот и начинот на водење на
евиденција за издадени дозволи за
производство на репродуктивен и порибителен материјал од рибник............
953. Правилник за формата и содржината
на образецот за евиденција во риболовните подрачја.....................................
954. Правилник за содржината на годишниот план за заштита и стопанисување
со рибите и содржината на годишниот
извештај за реализација на годишниот
план...........................................................
955. Правилник за квалитет, големина и
тежина, како и начин на декларирање
на рибата која е наменета за ставање
во промет..................................................
956. Правилник за техничките барања што
треба да ги исполнуваат риболовните
пунктови...................................................
957. Правилник за содржината на риболовната основа.........................................
958. Правилник за начинот на обележување на пловните објекти и пломбирањето и евидентирањето на риболовниот
алат...........................................................
959. Правилник за условите што треба да
ги исполнува ветеринарската служба
на одгледувалиште..................................
1031. Правилник за идентификација и регистрација на животни од видовите овци
и кози........................................................
1032. Правилник за начинот на постапување со животните во кланица..................
1033. Решение за овластување на институција за вршење на работи од областа
на шумарството.......................................

54/22

54/23

54/24

54/28

54/29

54/31

54/33

54/33

54/34
54/34

54/35

54/35

58/11
58/26

58/29

1076. Правилник за определување на мали
производители на семенски материјали од заштитена нова сорта од земјоделски растенија………………………..
62/5
1077. Правилник за видовите и сортите кај
кои се врши задолжителна заштита,
формата, содржината и начинот на водење на регистарот на пријавите, формата и содржината на пријавата и формата и содржината на сертификатот за
заштита на новата сорта……………….
62/7
1078. Правилник за форма, содржина и начин на водење на единствениот регистер на земјоделски стопанства………...
62/17
1200. Правилник за начинот и постапката
на регистрација на правни лица кои вршат увоз и/или повторен извоз и формата и содржината на евиденцијата за
увоз и/или повторен извоз......................
67/4
1348. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на вршење на
проверка и преглед на граничен премин на пратки од животинско потекло
кои се внесени како личен багаж на
патниците и се наменети за лична употреба или некомерцијални цели.............
75/7
1444. Исправка...................................................
79/5
1422. Решение за упис во Регистарот на правни лица за вршење стручна контрола
во органското производство...................
78/5
1939. Правилник за начинот и постапките
за увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед
на пратки домашни миленици кои не
се наменети за трговија или за пренос
на други лица и се придружени од
сопственикот или одговорно лице како
и формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат и формата и содржината на пасошот......
102/20
1940. Правилник за начинот и постапките
за увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед
на пратки домашни миленици од видовите птици кои не се наменети за трговија или за пренос на други лица и се
придружени од сопственикот или одговорно лице како и формата и содржината на ветеринарно-здравствениот
сертификат или друг документ што ги
придружува.............................................. 102/35
2252. Правилник за процедурите за применување на HACCP принципите од страна на операторите со храна како и
начинот на верификување на овие процедури од надлежниот орган.................. 113/2
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2282. Правилник за посебните барања за
храната од животинско потекло............
2351. Правилник за содржината и формата
на придружниот документ за производи од грозје и вино и содржината и
формата на влезните и излезни регистри за производи од грозје и вино…...
2352. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката на
регистрација на правни лица кои вршат увоз и/или повторен извоз и формата и содржината на евиденцијата за
увоз и/или повторен извоз......................
2513. Правилник за начинот и постапката
за увоз и транзит и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед
при увоз и транзит на животни, производи и нуспроизводи од животинско
потекло.....................................................
2551. Правилник за начинот на жигосување, издавање испратница, пуштање во
промет на исечено дрво, како и формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници..................
2552. Правилник за формата, содржината и
начинот на пополнување на месечниот
извештај за сеча, дотур и превоз………
2553. Правилник за начинот на обезбедување за сопствени потреби со огревно
дрво на физички лица од државна нискостеблеста шума, количината на
огревно дрво, како и формата и содржината на образецот на евиденцијата
за исечената дрвна маса..........................
2554. Листа на стопански важни шумски видови дрвја.................................................
2555. Правилник за утврдување на количините на репродуктивен материјал за
специјална намена...................................
2556. Правилник за условите за признавање
на типовите основен материјал..............
2557. Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на регистарот на
провениенциски подрачја.......................
2558. Правилник за формата и содржината
на барањето за признавање на типовите основен материјал и формата и содржината на експертското мислење за
признавање на основен материјал.........
2559. Правилник за формата и содржината
на уверението за признат основен материјал и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на признат основен материјал............................
2560. Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на регистарот на
производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови
дрвја..........................................................

115/3

117/53

117/63

129/14

131/6

131/15

131/20
131/23

131/23
131/25

131/26

131/29

131/38

131/42
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2561. Правилник за формата и содржината
на уверението за потекло на репродуктивен материјал.......................................
2562. Правилник за содржината и начинот
на водење на деловните книги...............
2563. Правилник за формата и содржината
на барањето за стручна контрола на
производството на саден материјал и
формата и содржината на уверението
за квалитет на саден материјал..............
2564. Правилник за формата и содржината
на барањето за испитување и утврдување на квалитетот на репродуктивен
материјал..................................................
2565. Правилник за формата и содржината
на уверенијата за квалитет на семе
и/или на делови од растение..................
2637. Решение за упис во Регистарот на
правни лица за вршење стручна контрола во органското производство…......
2638. Правилник за утврдување на географските области насадени со винова лоза
за заштита на географското потекло на
виното во Република Македонија, листата на заштитени имиња на вина обележани со географска ознака и правилата во врска со обележувањето на нивните производни области..............................
2867. Правилник за содржината, формата и
начинот на пријавување за упис во Националниот регистар на лозови насади...........
2868. Правилник за содржината на образецот, формата и начинот на поднесување на пријавите за берба на грозје,
производство на шира и вино и залихи
на шира и вино.........................................
2869. Правилник за формата, содржината и
начинот на поднесување на пријавите
за регистрација во Регистарот на производители на вино.................................
2929. Правилник за ставање во промет на
семе за вештачко осеменување од животни од видот говеда………………….
2930. Правилник за поблиските услови кои
во поглед на просториите, опремата и
вработените треба да ги исполнуваат
берзите на земјоделско прехранбени
производи.................................................
3126. Правилник за условите кои треба да
ги исполнуваат лабораториите кои вршат испитувања на квалитетот на сировото млеко............................................
3210. Правилник за работната облека, изгледот на амблемот, опремата за работа
и видот на оружјето што го носат инспекторите..................................................
3211. Список на рурални подрачја во Република Македонија......................................
3285. Правилник за трговија со саден материјал-расад од градинарски растенија..
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
86. Список на лекови за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 01.09.2007 до 01.12.2007.............
6/3
100. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење, содржината на прегледите, видовите
на прегледите и роковите на вршењето
на задолжителните здравствено - хигиенски прегледи на вработените…………
8/33
156. Правилник за формата, содржината и
начинот на издавање на образецот за
предизвозно информирање..................... 12/25
157. Правилник за податоците кои треба
да ги содржи годишниот извештај на
операторите кои вршат промет со прекурзори.....................................................
12/27
158. Правилник за формата и содржината
на изјавата за конкретна намена на
прекурзорот.............................................. 12/27
159. Правилник за содржината на барањата за дозвола за увоз, извоз, транзит и
транспорт на прекурзори и образецот
на дозволите за увоз, извоз, транзит и
транспорт на прекурзори........................
12/31
160. Правилник за содржината на барањето за вршење промет со прекурзори,
содржината на образецот на одобрението и начинот на издавање на одобрението за вршење на промет со прекурзори...........................................................
12/52
161. Листа на прекурзори на земји кои
бараат да бидат известени за планираниот извоз на прекурзори од Република Македонија на нивна територија...................................................
12/54
368. Правилник за поблиските критериуми за спречување и сузбивање на интрахоспиталните инфекции...................... 25/11
382. Правилник за условите и начинот на
закопување, ископување и пренос на
телото на умрено лице............................
26/17
446. Правилник за добивање на одобрение
за ставање на лек во промет...................
29/30
471. Правилник за содржините на програмата за обука за постапување во случај
на сообраќајна незгода за кандидатите
за возачи......................................................
31/7
570. Правилник за дополнување на Правилникот за специјализациите и субспецијализациите на здравствените работници и здравствените соработници
со високо образование............................
36/57
728. Правилник за надоместоците што се
плаќаат во постапките што се водат
согласно Законот за лековите и медицинските помагала……………………..
43/2

786. Правилник за безбедност на водата....
46/35
787. Правилник за посебните барања за
безбедност на храната произведена со
иновирани технологии............................
46/57
788. Правилник за посебните барања за
безбедност на маслата и мастите кои
како такви се наменети за конзумирање од страна на луѓето и на храната
која содржи додадени масла или масти
во однос на содржината на ерука киселина........................................................... 46/58
1034. Правилник за начинот на пренос на
одобрението за ставање на лек во промет.
58/29
1091. Правилник за поблиските услови по
однос на просторот, стручниот кадар и
опремата што треба да ги исполнуваат
здравствените установи за спроведување на постапките на биомедицинско
потпомогнато оплодување.....................
63/2
1148. Правилник за обновување на одобрението за ставање на лек во промет.......
65/3
1166. Упатство за начинот на огласување на
лековите и медицинските помагала…..
66/2
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живот и платите за месец септември
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2675. Правилник за формата и содржината
и начинот на водење на регистарот за
примена на мерки на помош и заштита
на деца и малолетници во ризик………
2676. Правилник за формата и содржината
и начинот на водење на регистарот за
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2880. Објава за просечната месечна нето
плата по работник за месец октомври
2008 година..............................................
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122. Правилник за содржината и начинот
на водење на заштитните евиденции на
културното наследство и добрата за
кои основано се претпоставува дека
претставуваат културно наследство, на
дисперзираното и странското културно
наследство, како и начинот на вршење
на нивните ревизии.................................
10/20
2076. Правилник за формата и содржината
на обрасците на дозволите и уверенијата за изнесување и извоз на културни
добра во странство и начинот на издавање на дозволите и уверенијата……... 105/12
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65. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на
испитот за добивање на сертификат за
професионална компетентност на управителот или од него овластено лице
одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за професионална компетентност..............................
4/45
66. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на
испитот за добивање на сертификат за
учество на возачите во меѓународниот
патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и
на сертификатот......................................
4/45
121. Правилник за должностите, одговорностите и стручното оспособување на
возачите за превоз на опасни материи,
поблиските услови за правните лица
кои вршат стручно оспособување и содржината и формата на образeцoт на
сертификатот и уверението за стручно
оспособување на возачите.......................
10/15
243. Правилник за должностите, одговорностите и стручното оспособување на
советникот за безбедност при превоз
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на образецот на сертификатот и уверението за стручно оспособување на советникот...................................................
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244. Правилник за поблиски технички
критериуми за спроведување на заштитни мерки на контактна мрежа на
електрифицирани пруги со монофазен
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19/21
245. Правилник за поблиските критериуми што се однесуваат на техничките
услови и условите за организирање и
регулирање на железничкиот сообраќај, потребниот број на вработен стручен и технички персонал, нивната стручна подготовка потребна за организирање и регулирање на железничкиот
сообраќај, како и за реконструкција,
ремонт и одржување на железничката
инфраструктура.......................................
19/27
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246. Правилник за опременоста на службените места на железничката пруга во кои
се регулира железничкиот сообраќај, направи опрема, перони, како и просториите и местата за примање, сместување и
испраќање на патници, багаж и пратки
во железничкиот сообраќај, постројки и
опрема што се пoтрeбни за безбедност
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на посебните техничко-експлоатациони услови..................................................
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на бродската книшка и дозволата за
качување на брод.....................................
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бродовите.................................................
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врши инспекциски надзор на јавен воздушен превоз...........................................
945. Правилник за начинот, правилата и
посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови
кои треба да ги исполнува лице за да
врши инспекциски работи од областа
на воздухопловите, нивната градба,
одржување и пловидбеност....................
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986. Правилник за сообраќајните знаци,
опрема и сигнализација на патот...........
1167. Правилник за материјалот, бојата,
формата и димензијата на таблата со
името на улица, плоштад, мост и на
друг инфраструктурен објект, табличките со нумерираните броеви на објектите, како и големината и бојата на
буквите и броевите..................................
1426. Правилник за изменување на Правилникот за стандарди и нормативи за
проектирање на објекти..........................
2215. Правилник за конструкцијата, пловните својства, механичкиот двигател и
другите уреди и опрема на чамецот,
начинот на водење на регистарот на
чамци, образецот и содржината на
пловидбената дозвола и регистарската
ознака на чамци.......................................
2353. Правилник за бојата и кројот на
службената облека, формата и содржината како и начинот на издавањето и
одземањето на службената легитимација на комуналните редари...................
2354. Правилник за утврдување на видот,
висината и чинењето на општокорисната
работа за секој прекршок одделно како и
начинот на нејзиното извршување……...
2355. Број на поединечни транспортни дозволи по квоти со назнака кој вид од
нив се критични дозволи........................
2427. Правилник за формата и содржината
на барањето за измени во текот на изградбата и образецот на решението за
одобрување на измените........................
2428. Правилник за формата и содржината
на одобрението за поставување на времен објект и урбана опрема и начинот
на неговото издавање..............................
2429. Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на регистарот на
издадени одобренија за поставување
на времени објекти..................................
2430. Правилник за формата и содржината,
како и начинот и постапката на водење
на регистарот на носители на правото
на долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.......................................................
2431. Правилник за начинот за издавање,
одземање и продолжување на Лиценца
А за управител на одржување од прва
и втора категорија, Лиценца Б за управител на одржување од трета категорија, формата и содржината на образецот
на лиценците, начинот на водење на
регистарот за издадени лиценци за
управител на одржување и висината на
надоместокот за добивање на лиценца.
2432. Правилник за формата и содржината
на одобрението за употреба...................
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2433. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на одобрение
за градење и формата и содржината на
образецот на одобрението за градење...
2434. Правилник за начинот и постапката
за отстранување на објект или негов
дел во случај на оштетување на објектот ако постои опасност за уривање…
2435. Правилник за начинот за издавање,
продолжување и одземање на лиценца
за управител на градба од прва до трета категорија, како и надоместокот за
добивање на лиценцата, формата и содржината на образецот на лиценцата,
формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени лиценци за управител на градба......................
2469. Правилник за начинот на вршење на
работите на заштита на железничката
инфраструктура и водење на евиденција.
2470. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето, формата и
содржината на образецот на дозволата
за управување со гробишта, како и начинот на издавање и одземање на дозволата и формата, содржината на регистарот за издадени дозволи за управител со гробишта.......................................
2471. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето, формата и
содржината на образецот на дозволата
за вршење на погребални услуги, начинот на издавање и одземање на дозволата како и формата и содржината на
регистарот за издадени дозволи за вршење на погребални услуги...................
2489. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на
видот, висината и чинењето на општокорисната работа за секој прекршок
одделно како и начинот на нејзиното
извршување..............................................
2514. Правилник за начинот и постапката
за враќање и присилно слетување на
воздухоплов кој се приближува кон
подрачје на забранета, условно забранета или опасна зона или лета низ неа..
2515. Правилник за начинот на распределбата на средствата на општините односно градот Скопје, од надоместокот
за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила што
имателите на моторни возила го плаќаат при регистрација на возилата............
2516. Правилник за формата и содржината
на обрасците на легитимациите на државните инспектори за патишта и на
овластените инспектори за патишта на
општините, односно на градот Скопје,
како и начинот на нивното издавање и
одземање..................................................
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2532. Правилник за начинот на стекнување
звање управувач на чамец, планот и
програмата за полагање испит за стекнување звање управувач на чамец и
образецот на уверението за стекнатото
звање…………………………………….
2566. Правилник за формата и содржината
на барањето, потребната документација и образецот на решението со кое се
потврдува дека основниот проект е
изработен во согласност со важечките
прописи, нормативи и стандарди...........
2567. Правилник за содржината и обемот
на вршењето на ревизија на проектот,
начинот на заверката на ревидираниот
проект од страна на ревидентот и начинот на пресметување на надоместокот за извршената ревизија....................
2568. Правилник за видови на дејности што
ќе се вршат во времените објекти на
градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија........
2639. Правилник за начинот и критериумите
за издавање, продолжување и одземање
на овластувања за изработка на проектна документација како одговорен проектант, ревизија на проектна документација и надзор над изведување на градби, формата и содржината на образецот
на овластувањата и начинот на водењето на регистарот........................................
2640. Правилник за начинот на издавање,
одземање и продолжување на лиценците за проектирање на градби, формата и содржината на образецот на лиценците и начинот на водење на регистарот за издадени лиценци за проектирање на градби....................................
2641. Правилник за висината на надоместокот, начинот на издавање, одземање и
продолжување на лиценци за надзор
над изградбата, формата и содржината
на образецот на лиценците и начинот на
водење на регистарот на издадени лиценци за надзор над изградбата………...
2642. Правилник за начинот на издавање, одземање и продолжување на лиценци за
изведувач на градби, формата и содржината на образецот на лиценците и начинот на водење на регистарот за издадени
лиценци за изведувач на градби………...
2677. Исправка на Правилникот за висината
на надоместокот, начинот на издавање,
одземање и продолжување на лиценци
за надзор над изградбата, формата и
содржината на образецот на лиценците
и начинот на водење на регистарот на
издадени лиценци за надзор над изградбата......................................................

130/16

131/58

131/61

131/62

134/14

134/24

134/29

134/36

136/34
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2933. Правилник за соодветното образование, техничката опрема и минималните здравствено – санитарни услови за
вршење на погребални услуги………...
2934. Правилник за соодветната техничка
опрема и минималните здравствено –
санитарни услови за управување со
гробишта………………………………..
2935. Правилник за начинот на кремирање
на посмртните останки на умреното
лице..........................................................
2964. Правилник за критериумите за определување на улиците во населените
места кои ќе се сметаат за дел од државен пат како и нивното одржување…...
2965. Правилник за формата и содржината
на дневникот и регистарот на сите погребани лица……………………………
2991. Правилник за образецот и начинот на
издавање на легитимацијата на комуналниот инспектор..................................
2992. Правилник за постапката за нострификација, содржината на писмениот
извештај, согласноста за нострификација и начинот на заверување на проектите од страна на Комисијата за нострификација...........................................
3082. Правилник за бојата, кројот и ознаките
на службената облека на капетанот и
државните службеници вработени во
Капетанијата на пристаништата..............
3109. Правилник за планот и Програмата за
стекнување звање и за стекнување овластување, начинот на полагање испит
за стекнување звање и овластување,
образецот и содржината на уверението
за стекнатото звање и овластување…...
3147. Правилник за мерките за одржување
на јавните патишта, начинот и роковите за нивно извршување, како и видот
и начинот на извршување на активностите за редовно, зимско, периодично
и интервентно одржување на јавните
патишта....................................................
3286. Правилник за начинот и контролните
постапки при употреба на тахографот
и контролниот уред (еуротахограф) во
сообраќајот на патиштата.......................

143/42

143/42
143/43

144/26
144/27
145/38

145/43

148/212

149/16

152/12

158/7

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
101. Правилник за критериумите за прифаќање на отпадот во депониите од секоја класа, подготвителните постапки
за прифаќање на отпадот, општи постапки за тестирање, земање мостри и
прифаќање на отпадот............................
8/33
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192. Правилник за поблиските условите за
постапување со опасниот отпад и начинот на пакување и означување на
опасниот отпад........................................
2129. Правилник за примената на индикаторите за бучава, дополнителни индикатори за бучава, начинот на мерење
на бучава и методите за оценување со
индикаторите за бучава во животната
средина.....................................................
2136. Наредба за забрана за ставање во
употреба на кеси за транспорт на стоки
изработени од пластични маси во
продавници, деловни простории и пазари каде што се врши трговија на мало на производи за храна и ситни производи за општа потрошувачка………..
2384. Правилник за локациите на мерните
станици и мерните места........................
2407. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на
дозвола за складирање третман, и/или
за преработка на отпадот, формата и
содржината на дозволата како и минималните техички услови за вршење на
дејноста за складирање третман, и/или
за преработка на отпадот........................
2966. Правилник за начинот на водење на
единствена евиденција на прекршоците,
изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристап до информации кои
се содржани во евиденцијата...................
3148. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и роковите за утврдување,
пресметување, уплатување на надоместоците; начинот и постапката за водење, одржување и чување на евиденцијата за пресметаниот и уплатениот надоместок; за содржината, начинот и
роковите за воспоставување, одржување и водење на евиденцијата на обврзниците, како и начинот на доставување на податоците за водење на евиденцијата.......................................................
3149. Правилник за поблиските услови во
поглед на потребната опрема која треба да ја поседуваат овластени научни
стручни организации и институции како и други правни и физички лица, за
вршење на определени стручни работи
за мониторинг на бучава.........................
3344. Наредба за забрана за собирање заради користење и трговија на автохтони
самоникни габи-смрчки од родовите
Morchella, Verpa и Ptichoverpa………...
3476. Правилник за критериумите коишто
треба да се исполнат за добивање на
еколошка ознака за детергенти за рачно миење на садови.................................

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
15/2

107/7

Рег. бр.
Бр./стр.
723. Решение од Министерството за локална самоуправа…......................................
42/31
1616. Решение од Министерството за локална самоуправа..........................................
86/63
3303. Решение од Министерството за локална самоуправа.......................................... 159/28
KOМИСИЈА
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

108/5
120/8

122/15

144/31

152/18

152/25

161/28

165/28

Рег. бр.
Бр./стр.
5. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на
приватна понуда......................................
1/20
25. Решение за давање дозвола за работење на брокерска куќа..............................
2/24
26. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
2/24
27. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
2/25
75. Решение од Комисијата за хартии од
вредност......................................................
5/34
76. Решение од Комисијата за хартии од
вредност......................................................
5/35
77. Решение од Комисијата за хартии од
вредност......................................................
5/35
196. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
15/18
197. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
15/19
198. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
15/19
199. Решение за издавање дозвола за понуда за откуп................................................
15/19
200. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
15/19
201. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
15/19
209. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
16/35
210. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
16/35
211. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.........................................................
16/35
262. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
20/6
263. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
20/6
264. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
20/6
265. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
20/7
266. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
20/7
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267. Решение за давање дозвола за работење на брокерска куќа..............................
268. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
269. Решение за давање дозвола за работење на брокерска куќа..............................
405. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
406. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
407. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
408. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
409. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност („Службен
весник на РМ“ бр. 122/2006)…………….
410. Правилник за формата и содржината
на проспектот и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност…...
411. Правилник за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за
одобрение на јавна понуда на хартии
од вредност..............................................
412. Правилник за содржината на соопштението за запишување и уплата на
хартии од вредност за понуда чиј износ е помалку од 25.000 евра во денарска противвредност................................
454. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
573. Решение за одбивање на барањето за
давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на
приватна понуда......................................
604. Решение на Комисијата за хартии од
вредност.........................................................
605. Решение на Комисијата за хартии од
вредност.........................................................
606. Решение за давање одобрение за основање на Друштво за управување со
фондови....................................................
607. Решение на Комисијата за хартии од
вредност.........................................................
608. Решение за одбивање на барањето за
давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на
јавна понуда.............................................
609. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
610. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
611. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
612. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............

20/7
20/7
20/8
28/32
28/32
28/32
28/33

28/33

28/34

28/55

28/57
30/15

36/63
38/2
38/2

38/3
38/3

38/3
38/3
38/3
38/4
38/4

Страна 73

613. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
614. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
615. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
616. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
617. Решение на Комисијата за хартии од
вредност........................................................
618. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.............
619. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
620. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
621. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
622. Решение на Комисијата за хартии од
вредност........................................................
623. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.............
710. Решение на Комисијата за хартии од
вредност...................................................
711. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
712. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
713. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
714. Решение на Комисијата за хартии од
вредност...................................................
715. Решение на Комисијата за хартии од
вредност...................................................
716. Решение на Комисијата за хартии од
вредност...................................................
717. Решение на Комисијата за хартии од
вредност...................................................
718. Правилник за содржината, начинот и
роковите за поднесување на барање за
изземање од обврската за доставување
на годишен, полугодишен, тримесечен
и тековен извештај по барање на акционер или друго заинтересирано лице
802. Решение за издавање дозвола за понуда за откуп................................................
997. Решение за давање дозвола за работење на брокерска куќа..............................
998. Решение на Комисијата за хартии од
вредност...................................................
999. Тарифник за утврдување на висина на
надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност..................
1037. Решение на Комисијата за хартии од
вредност...................................................
1115. Решение за одбивање на барањето за
давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на
приватна понуда......................................

38/4
38/4
38/4
38/5
38/5
38/5
38/5
38/5
38/5
38/6

38/6
41/61
41/62
41/62
41/62
41/62
41/62
41/63
41/63

41/63
47/29
57/2
57/2

57/2
59/13

64/7
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1149. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
1150. Решение за давање дозвола за работење на брокерска куќа..............................
1151. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност...........................................................
1152. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1153. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
1154. Решение за давање дозвола за работење на брокерска куќа..............................
1155. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
1156. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
1168. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
1169. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
1170. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
1171. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
1172. Правилник за известување од страна
на акционерско друштво со посебни
обврски за известување за стекнати односно отуѓени хартии од вредност на
правни или физички лица......................
1173. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за времето и начинот на обелоденување на ценовно
чувствителни информации на акционерско друштво со посебни обврски за
известување.............................................
1174. Правилник за начинот и постапката
на издавањето, понудата и продажбата
на деривативни финансиски инструменти на примарниот пазар, тргувањето со деривативните финансиски инструменти на секундарниот пазар и порамнувањето и утврдувањето на овие
трговски трансакции...............................
1175. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржина на
месечниот извештај за работењето на
овластено правно лице со дозвола за
работа со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007)………...
1201. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
1202. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
1203. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1204. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
1227. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.............

65/10
65/10

65/10
65/10
65/11
65/11
65/11
65/11
66/13
66/13
66/13
66/15

66/15

66/16

66/17

66/18
67/6
67/6
67/6
67/7
68/14

1228. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1229. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1230. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1231. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
1232. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
1233. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1234. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1235. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
1236. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1237. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
1238. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1239. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1240. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
1241. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1242. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1243. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1244. Решение за давање дозвола за работење на брокер............................................
1245. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1264. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
1265. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
1266. Решение за давање одобрение за основање на друштво за управување со
фондови....................................................
1267. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..............
1311. Решение од Комисијата за хартии од
вредност...................................................
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21/42
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 213/2007 од 30 јануари 2008 година...................................
21/43
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 4/2007 од 6 февруари 2008 година.................................
26/23
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 74/2007 од 13 февруари 2008 година................................. 27/100
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 75/2007 од 13 февруари 2008 година................................. 27/102
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 173/2007 од 20
февруари 2008 година.............................
31/14
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 231/2007 од 5
март 2008 година....................................
37/97
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 47/2007 од 13
март 2008 година.....................................
40/57
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 201/2007 од 13
март 2008 година.....................................
40/59

803. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 24/2008 од 2
април 2008 година...................................
47/29
804. Издвоено мислење на Уставниот суд
на Република Македонија од 2 април
2008 година..............................................
47/30
987. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 21/2007 од 9
април 2008 година..................................
56/47
1048. Исправка.................................................
61/4
988. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 151/2007 од 16
април 2008 година..................................
56/49
989. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 263/2007 од 9
април 2008 година..................................
56/50
1047. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 256/2007 од 16
април 2008 година...................................
61/3
1079. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 140/2007 од 7 мај
2008 година......................................……..
62/18
1080. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 181/2007 од 7 мај
2008 година............................…………....
62/21
1081. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 183/2007 од 7 мај
2008 година............................……............
62/23
1082. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 237/2007 од 7 мај
2008 година............................……............
62/25
1116. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 22/2007 од 14
мај 2008 година.......................................
64/7
1117. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 212/2007 од 14
мај 2008 година.......................................
64/8
1118. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 28/2008 од 23
април 2008 година...................................
64/9
1325. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 241/2007 од 11
јуни 2008 година......................................
74/5
1365. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 43/2008 од 11 јуни 2008 година........................................
75/15
1366. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 249/2007 од 11
јуни 2008 година.....................................
75/17
1541. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 56/2008 и У.бр.
91/2008 од 25 јуни 2008 година………
82/78
1663. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 16/2008 од 2 јули
2008 година.............................................. 88/100
1664. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 182/2007 од 9 јули 2008 година......................................... 88/102
1665. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 228/2007 од 9 јули 2008 година......................................... 88/103
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1666. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 269/2007 од 9 јули 2008 година.........................................
2362. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 4/2008 од 10 септември 2008 година.................................
2363. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 25/2008 од 10
септември 2008 година...........................
2364. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 34/2008 од 10
септември 2008 година...........................
2365. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 37/2008 од 10
септември 2008 година...........................
2366. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 74/2008 од 10
септември 2008 година...........................
2367. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 102/2008 од 10
септември 2008 година...........................
2368. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 118/2008 од 10
септември 2008 година...........................
2369. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 229/2007 од 10
септември 2008 година...........................
2408. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 21/2008 од 17
септември 2008 година...........................
2409. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 51/2008 од 17
септември 2008 година...........................
2410. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 54/2008 од 17
септември 2008 година...........................
2411. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 101/2008 од 17
септември 2008 година...........................
2412. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 266/2007 од 17
септември 2008 година...........................
2506. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 41/2008 од 24
септември 2008 година...........................
2507. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 61/2008 од 24
септември 2008 година...........................
2508. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 66/2008 од 24
септември 2008 година...........................
2509. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 96/2008 од 24
септември 2008 година...........................
2518. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 20/2008 од 1
октомври 2008 година.............................
2519. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 111/2008 од 24
септември 2008 година...........................

88/104

118/12

118/13

118/14

118/15

118/17

118/18

118/19

118/21

122/33

122/34

122/35

122/35

122/39

128/4

128/6

128/9

128/12

129/99

129/100
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2569. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 225/2007 од 8
октомври 2008 година.............................
2703. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 143/2008 од 15
октомври 2008 година.............................
2704. Издвоено мислење на Уставниот суд
на Република Македонија.......................
2936. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.111/2007 од 29
октомври 2008 година.............................
3097. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 211/2006 од 5
ноември 2008 година..............................
3098. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 99/2008 од 12
ноември 2008 година..............................
3160. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 184/2007 од 20
ноември 2008 година.............................
3161. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 2/2008 од 20 ноември 2008 година.................................
3162. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 52/2008 од 12
ноември 2008 година..............................
3163. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија.
3213. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 1/2008 од 20 ноември 2008 година....................................
3374. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 80/2008 од 3 декември 2008 година..........................................
3375. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 84/2008 од 3 декември 2008 година........................................
3376. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 117/2008 од 17 декември 2008 година.................................
3377. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У. бр. 132/2008 од 3 декември 2008 година.......................................
3378. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 134/2008 од 17
декември 2008 година.............................
3394. Исправка на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 134/08 од 26 декември 2008 година...........................................
3379. Издвоено мислење на претседателот
на Уставниот суд на Република Македонија........................................................
3380. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија............
3393. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 104/2008 од 20
ноември 2008 година.....................................

131/62

137/26
137/30

143/44

148/217

148/219

152/28

152/29

152/31
152/35

154/24

162/65

162/66

162/70

162/72

162/73

163/13

162/76
162/77

163/9
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СУДСКИ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
19. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....................................
2/23
20. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....................................
2/23
21. Оглас за избор на 1 (еден) судија на
Апелациониот суд-Гостивар.................
2/23
22. Оглас за избор на 1 (еден) судија на
Управниот суд.........................................
2/23
23. Оглас за избор на претседател на Основен суд - Дебар....................................
2/23
24. Оглас за избор на претседател на Основен суд - Битола..................................
2/24
317. Одлука за избор на судии на Основниот суд Битола…………………………...
22/12
318. Одлука за избор на судии на Основниот суд Велес………………………........
22/12
319. Одлука за избор на судии на Основниот суд Виница…………………………..
22/12
320. Одлука за избор на судии на Основниот суд Гостивар………………………… 22/12
321. Одлука за избор на судија на Основниот суд Кочани………………………..
22/13
322. Одлука за избор на судии на Основниот суд Куманово………………………..
22/13
323. Одлука за избор на судии на Основниот суд Охрид……………………………
22/13
324. Одлука за избор на судии на Основниот суд Прилеп…………………………..
22/13
325. Одлука за избор на судии на Основниот суд Скопје I Скопје……………........
22/14
326. Одлука за избор на судии на Основниот суд Скопје II Скопје………………...
22/14
327. Одлука за избор на судии на Основниот суд Штип……………………….........
22/14
328. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Битола………………………...
22/14
329. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Скопје……………………..
22/15
330. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Штип………………………. 22/15
331. Одлука за избор на претседател на Основен суд Битола………………….........
22/15
332. Одлука за избор на претседател на Основен суд Дебар………………………... 22/15
333. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
22/16
334. Оглас од Судскиот совет на Република
Македонија............................................... 22/16
335. Оглас од Судскиот совет на Република
Македонија............................................... 22/16
447. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................... 29/50
475. Правилник за постапката и критериумите за следење и оценување на работата на судиите........................................
31/15

531. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Кочани……………………
532. Одлука за избор на судија на Управен
суд Скопје………………………………
533. Одлука за избор на судија на Апелациониот суд Гостивар……………….....
589. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
590. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
591. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
592. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
593. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
594. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
595. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
654. Одлука на Судскиот совет на Република Македонија......................................
681. Оглас на Судскиот совет на Република Македонија..........................................
738. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Скопје.......................................
739. Одлука за избор на судии на Основниот суд Гостивар........................................
740. Одлука за избор на судија на Основниот суд Кратово.....................................
741. Одлука за избор на судија на Основниот суд Кичево......................................
742. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
743. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
744. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија..........................................
1176. Одлука за избор на судија на Врховен
суд на РМ...............................................
1177. Одлука за избор на судии на Управен
суд Скопје................................................
1178. Одлука за избор на судиja на Апелационен суд Скопје...................................
1179. Одлука за избор на судии на Основниот суд Битола...........................................
1180. Одлука за избор на судија на Основен
суд Велес..................................................
1181. Одлука за избор на судија на Основен
суд Гевгелија...........................................
1182. Одлука за избор на судија на Основниот суд Гостивар...................................
1183. Одлука за избор на судија на Основниот суд Гостивар...................................
1184. Одлука за избор на судија на Основниот суд Прилеп......................................
1185. Одлука за избор на судија на Основeн
суд Скопје 1 Скопје.................................
1186. Одлука за избор на судии на Основниот суд Скопје 2 Скопје............................

33/9
33/9
33/9
37/98
37/98
37/98
37/99
37/99
37/99
37/99
39/80
40/62
45/60
45/60
45/60
45/60
45/60
45/60
45/60
66/19
66/20
66/20
66/20
66/20
66/20
66/20
66/21
66/21
66/21
66/21
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1187. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија..........................................
66/21
1290. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
71/2
1291. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
71/2
1292. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
71/3
1293. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
71/3
1294. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
71/3
1295. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија..........................................
71/3
1326. Одлука за избор на судии поротници
на Апелационен суд Гостивар…………
74/7
1327. Решение од Судскиот совет на Република Македонија………………………..
74/7
1367. Оглас за избор на член на Судски совет на Република Македонија................
75/18
1393. Оглас од Судскиот совет на Република
Македонија..............................................
76/13
1696. Одлука за избор на претседател на Врховниот суд на Република Макеоднија..
89/51
2158. Одлука за избор на судија на Управен
суд.............................................................
109/3
2159. Одлука за избор на судија на Основниот суд Гостивар...................................
109/3
2160. Одлука за избор на судија на Основен
суд Куманово...........................................
109/4
2161. Одлука за избор на судија на Основниот суд Кочани.....................................
109/4
2162. Одлука за избор на судија на Основниот суд Ресен.........................................
109/4
2163. Одлука за избор на судија на Основен
суд Свети Николе...................................
109/4
2164. Одлука за избор на судија на Основниот суд Штип........................................
109/4
2165. Одлука за избор на судии на Основен
суд Тетово………………………………
109/5
2166. Одлука за избор на судии на Основен
суд Скопје I Скопје…………………….
109/5
2167. Одлука за избор на претседател на
Апелационен суд Битола………………
109/5
2168. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Битола……………………... 109/5
2169. Одлука за избор на судија на Основниот суд Прилеп………………………..
109/6
2170. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................... 109/6
2171. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................... 109/6
2172. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................... 109/6
2173. Оглас за избор на претседател на Основен суд Тетово.....................................
109/6
2174. Оглас од Судскиот совет на Република
Македонија............................................... 109/7
2234. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија...................................... 111/38
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2235. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
2242. Решение за спроведување на дополнителен избор за член на Судскиот совет на
Република Македонија од редот на судиите од Апелационо подрачје Битола……
2256. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
2271. Исправка на Решението за спроведување на дополнителен избор за член на
Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите од Апелационо подрачје Битола („Службен весник
на РМ“ бр. 112 од 04.09.2008 година)...
2413. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....................................
2414. Решение од Судскиот совет на Република Македонија......................................
2535. Оглас за избор на претседател на Апелационен суд Штип…………………….
2570. Одлука од Судски совет на Република
Македонија...............................................
2571. Решение од Судски совет на Република Македонија..........................................
2937. Оглас за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија, од редот
на судиите од редот на заедниците...........
2938. Одлука за избор на судија на Основен
суд Скопје 1 – Скопје..............................
2939. Одлука за избор на судија на Основниот суд Скопје 2 – Скопје...................
2940. Одлука за избор на судија на Основниот суд Гостивар.................................
2941. Решение од Судскиот совет на Република Македонија........................................
2968. Оглас за избор на претседател на Основен суд Штип и за избор на претседател на Основен суд Тетово………....
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од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1278. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1279. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1280. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1281. Решение за конверзија на податоците
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недвижности............................................
1282. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1283. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
1296. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1297. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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Страна 86

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2008

1578. Решение за ставање во примена на
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1736. Решение за конверзија на податоците
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1738. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1739. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1740. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1741. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1742. Решение за конверзија на податоците
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1743. Решение за конверзија на податоците
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1744. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1745. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1746. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1747. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1748. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1749. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1750. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1751. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1752. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1753. Решение за конверзија на податоците
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1754. Решение за конверзија на податоците
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од катастар на земјиште во катастар на
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1756. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1757. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1758. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1759. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1760. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
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1761. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1762. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1763. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1764. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1765. Решение за конверзија на податоците
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1766. Решение за конверзија на податоците
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1767. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1768. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1769. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1770. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1771. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1772. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1773. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1774. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1775. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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од катастар на земјиште во катастар на
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1889. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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од катастар на земјиште во катастар на
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недвижности............................................
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1911. Решение за конверзија на податоците
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1912. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1913. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1941. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
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установен катастар на недвижности......
1943. Решение за конверзија на податоците
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1944. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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од катастар на земјиште во катастар на
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1946. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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1947. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1948. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
1949. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2079. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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2080. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2081. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2082. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
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установен катастар на недвижности......
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установен катастар на недвижности......
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установен катастар на недвижности......
2257. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2258. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2259. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2260. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2261. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2262. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2263. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2264. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2265. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2266. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2283. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2284. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2285. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2286. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2287. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2288. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2289. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
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2290. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2323. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2324. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2325. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2326. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2327. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2328. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2329. Решение за ставање во примена на
установен катастар на недвижности......
2330. Решение за конверзија на податоците
од катастар на земјиште во катастар на
недвижности............................................
2370. Правилник за овластување за овластен геодет и за именик на овластени
геодети......................................................
2371. Правилник за начинот на обновување, обележување и менување на границите на катастарска општина со востановен катастар на земјиште која е
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108. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците за евидентирање на податоците за државните службеници..................
доделување парична награда на држав77/13

1588. Национален систем за координација
на стручното оспособување и обука на
државните службеници во Република
Македонија..............................................

85/138

1894. Правилник за формата и содржината
на Образецот за евидентирање на работните часови поминати на работа
под посебни услови.................................

АГЕНЦИЈА
ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Рег. бр.
162. Правилник за стручно оспособување,
проверки и уверенија за стручна оспособеност на персоналот за регулирање
на проток на сообраќај............................
731. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања
на пилоти на авиони............................
1268. Правилник за посебните услови за
градба и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов,
техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, испитување за оцена на сообразност и начинот и постапката за
утврдување на пловидбеност, како и
формата, содржината, евиденцијата и
начинот на издавање, продолжување,
обновување и промена на уверенијата
за градба, за тип, пловидбеност, бучава
и емисија на гасови.................................
1457. Правилник за стручно оспособување,
проверки, дозволите и овластувањата
на воздухопловно-техничкиот персонал
за одржување на воздухоплови................
2522. Правилник за стручно оспособување,
проверки и уверенија за стручна оспособеност на кабински персонал на воздухоплов..................................................
2652. Правилник за начинот и правилата на
моделарство.............................................
2653. Правилник за начинот и условите за
лансирање на ракети и други летачки
објекти за научни, спортски и други
цели што можат да ја загрозат безбедноста на воздушниот сообраќај.............
2654. Правилник за начинот и правилата на
летање со балони.....................................

Бр./стр.
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69/19

80/3

129/103
134/47

134/48
134/50

АГЕНЦИЈА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
НА РМ

8/51

1415. Упатство за поблиски критериуми за
ните службеници………………….........
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98/56

Рег. бр.
Бр./стр.
8. Одлука за распишување на јавен тендер со претквалификација за избор на
давател на универзална услуга..............
1/22
9. Правилник за изменување на Правилникот за пропишување на тендерска постапка со преткфалификација за избор
на давател на универзална услуга...........
1/24
28. Правилник за утврдување на методот
за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и
серии на броеви од планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и
услуги на Република Македонија............
2/25
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Правилник за начинот на пресметка
на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.........................
Правилник за изменување на Правилникот за пропишување на тендерска постапка со претквалификација за избор
на давател на универзална услуга...........
Решение од Агенцијата за електронски комуникации.....................................
Правилник за изменување на Правилникот за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации.........................................................
Одлука за изменување и дополнување
на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија................................
Одобрение од Агенцијата за електронски комуникации.....................................
Одобрение од Агенцијата за електронски комуникации.....................................
Одлука за изменување и дополнување
на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија...............................
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за преносливост
на броеви..................................................
Одобрение на Агенцијата за електронски комуникации.....................................
Одобрение од Агенцијата за електронски комуникации.....................................
Правилник за нивото на деталност на
информациите што ќе бидат објавени
во референтната понуда за разврзан
пристап на локална јамка и начинот на
нивното објавување.................................
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства...........................................................
Правилник за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на
изнајмени линии......................................
Правилник за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии...........
Правилник за начинот на водење на
посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или
пристап.....................................................
Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на 3 (три) одобренија за користење на радиофреквенции за
обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата
генерација (3Г)........................................

2/26

2/28
3/30

5/35

52/18
66/22
66/23

87/151

87/152
94/12
98/58

3134. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, за
фиксен безжичен пристап......................
3216. Правилник за нивото на деталност на
информациите што ќе бидат објавени
во референтните понуди за интерконекција и начинот на нивното објавување........................................................
3217. Правилник за обезбедување на услуга
за изнајмување на големо на претплатнички линии.............................................
3218. Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга............................................
3219. Правилник за начинот и постапката за
регулирање на малопродажните цени......
3265. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на радиокомуникациска услуга-пренос на дигитални телевизиски
услуги преку јавна кoмуникациска
мрежа (DVB-T)........................................

151/14

154/35
154/46
154/49
154/55

155/48

АГЕНЦИЈА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
338. Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија........................................................ 22/17
АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ

112/51

112/62

112/62
112/69

112/74

116/19

Рег. бр.
2572. Правилник за номенклатурата на универзалната поштенска услуга................
2573. Правилник за утврдување на методологија за мониторинг врз квалитетот на
универзалната поштенска услуга............
2574. Правилник за општите услови за
обезбедување на универзалната поштенска услуга...........................................
2575. Правилник за утврдување на подрачјата на единиците на поштенска мрежа
на давателот на универзалната поштенска услуга...........................................
2576. Правилник за начин на водење на посебно сметководство на давател на
универзална поштенска услуга..............
2577. Правилник за техничките барања за
квалитетот на универзалната поштенска услуга, параметри за мерење на
квалитетот, како и потребни минимални услови за остварениот квалитет.......

Бр./стр.
131/64

131/72

131/72

131/84

131/87

131/88
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2578. Правилник за методот за утврдување
на трошоците на давател на универзалната поштенска услуга............................
2579. Правилник за содржината и формата
на ознака за запечатување на просториите и средствата на даватели на поштенски услуги........................................
2580. Правилник за содржина и форма на
барање за обезбедување на поштенски
услуги.......................................................
2581. Правилник за утврдување на критериумите за пристапот до универзалната поштенска услуга................................
2582. Правилник за формата и содржината
на службената легитимација на инспекторот за поштенски сообраќај и начинот на нејзино издавање и одземање....

131/90

131/90
131/91
131/112

131/113

АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКООСИГУРУВАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
185. Одлука за определување на рокот за почеток на примената на намалување на
процентот на надоместокот од придонесите кој го наплатува акционерско друштво за управување со пензиски фондови
Нов пензиски фонд Скопје........................
14/16
186. Одлука за определување на рокот за
почеток на примената на намалување
на процентот на надоместокот од придонесите кој го наплатува КБ Прво
пензиско друштво АД Скопје…............
14/16
456. Одлука за изменување на Одлуката за
продолжување на роковите за склучување на времен договор за членство од
објективни причини................................
30/16
908. Одлука за изменување на Одлуката за
продолжување на роковите за склучување на времен договор за членство од
објективни причини……………............
53/11
1010. Извештај за состојбите во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување во 2007 година........
57/6
1726. Правилник за надоместоците кои се однесуваат на задолжителните пензиски
фондови и начинот и времето на плаќање
на надоместоците на Фондот на ПИОМ...... 93/16
1727. Правилник за максималниот износ и
за начинот на плаќање на паричниот
надоместок за премин на член од еден
во друг пензиски фонд............................
93/19
1728. Правилник за постапката на распределба на осигуреници во задолжителни пензиски фондови, за начинот и постапката за членство во задолжителен
пензиски фонд при зачленување по
прв пат, за начинот и постапката на
премин на член од постоен во иден задолжителен пензиски фонд и за формата на договорот за членство во задолжителен пензиски фонд....................
93/20
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2216. Исправка.................................................
2705. Одлука за максималниот процент од
капиталот на Друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови
кој може да се користи за склучување
на договори за заеми и кредити и издавање обврзници.......................................
2706. Одлука за максималниот процент од
капиталот на Друштвото за управување со доброволни пензиски фондови
кој може да се користи за земање заеми и кредити и издавање на обврзници
2707. Одлука за максималниот процент од
капиталот на Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови кој може да се користи
за земање заеми и кредити и издавање
на обврзници...........................................
2708. Одлука за максималниот процент на
позајмени средства од страна на
Друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови и друштво за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови од име и за
сметка на задолжителниот пензиски
фонд..........................................................
2709. Одлука за максималниот процент на
позајмени средства од страна на Друштво за управување со доброволни пензиски фондови и друштво за управување
со задолжителни и доброволни пензиски
фондови од име и за сметка на доброволниот пензиски фонд.....................................
2710. Одлука за утврдување на процентот
на ликвидни средства на Друштво за
управување со задолжителни пензиски
фондови……………………………........
2711. Одлука за утврдување на процентот
на ликвидни средства на Друштво за
управување со доброволни пензиски
фондови………………………………....
2712. Одлука за утврдување на процентот
на ликвидни средства на Друштво за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови……………....
2713. Правилник за начинот на членство
во доброволен пензиски фонд………....
2714. Правилник за начинот на уплата на
придонеси во доброволен пензиски
фонд……………………………………..
2715. Правилник за начинот и постапката
за полагање испит за стекнување својство на агент и за запишување на лицето во регистарот на агенти и за формата и содржината на уверението.............
2716. Правилник за пренос на средства меѓу задолжителни пензиски фондови......
2717. Правилник за известување од чуварот
на имот до Агенцијата за супервизија
на капитално финансирано пензиско
осигурување……………….....................

110/32

138/3

138/3

138/3

138/3

138/4

138/4

138/4

138/4
138/5
138/15

138/16
138/20

138/21
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2718. Правилник за начинот и постапката
на пренос на средствата во случај на
инвалидност или смрт на член и времено распределен осигуреник во задолжителен пензиски фонд и пренос
на средствата на член и времено распределен осигуреник кој го отповикал
утврдениот статус………………..……..
2719. Правилник за содржината на документот за инвестициона стратегија на
доброволен пензиски фонд………..…...
2720. Правилник за начинот на присоединување на пензиски друштва и начинот на
присоединување на задолжителни и/или
доброволни пензиски фондови................
2721. Правилник за начинот на одделно водење на евиденцијата за доброволниот
и за задолжителниот пензиски фонд
управувани од друштво за управување
со задолжителни и доброволни пензиски фондови како и мерките потребни
за финансиско одделување на задолжителниот од доброволниот пензиски
фонд…………………………..................
2722. Правилник за постапката за повлекување или укинување на одобрение за
управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд…………........
2723. Правилник за поблиските услови за
основање на пензиски друштва……….
2724. Правилник за начин и време на пренос на средства кај доброволните пензиски фондови…………………….........
2725. Правилник за видот и начинот на спроведување на обуките од областа на
капитално финансираното пензиско
осигурување за претставниците на
пензиските друштва…………………....
2726. Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план за
задолжителните и доброволните пензиски фондови…………………….......
2727. Правилник за проценка на средствата
на задолжителните и доброволните
пензиски фондови……………………...
2728. Правилник за начинот на спојување
или присоединување на професионалните пензиски шеми…………………....
2729. Правилник за начинот на спојување
на пензиски друштва и начинот на
спојување на задолжителни и/или доброволни пензиски фондови………........
2730. Правилник за критериумот за рангирање на суб-чуварот на имот…………..
2731. Правилник за сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и дополнителните
извештаи за задолжителните и доброволните пензиски фондови…….............

138/20

138/25

138/26

138/28

138/29
138/30

138/33

138/35

138/35

138/49

138/53

138/55
138/57

138/58

2732. Правилник за начинот на управување
со задолжителен и/или доброволен
пензиски фонд по повлекување или
укинување на одобрението за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд на пензиските
друштва…………………………….…...
2733. Правилник за начинот на спречување
на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на
известување за трансакции со хартии
од вредност………………......................
2734. Правилник за инвестирање на средствата на доброволните пензиски фондови....
2735. Правилник за содржината и начинот
на водење, архивирање и чување на
евиденцијата за индивидуалните сметки
на членовите на задолжителниот пензиски фонд и на другите документи и евиденција за задолжителниот пензиски
фонд…………………………..................
2736. Правилник за инвестирање на средствата на задолжителните пензиски
фондови………………………………....
2737. Правилник за содржината и начинот
на водење, архивирање и чување на
евиденцијата за доброволните индивидуални и професионалните сметки на
членовите на доброволниот пензиски
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областа на гинеколошко - акушерската
дејност...................................................... 100/15
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1918. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
користење на здравствени услуги на
осигурените лица во странство..............
2378. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите
за склучување на договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита..........
2510. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и
начинот на остварувањето на правата и
обврските од задолжителното здравствено осигурување....................................
2613. Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на
Фондот за здравствено осигурување на
Македонија...............................................
2614. Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурениците можат да
остварат право на товар на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија............................................................
2615. Одлука за утврдување на референтна
цена за ПАП тест.....................................
2616. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите
за остварување на право на ортопедски и други помагала..............................
3118. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и
начинот на остварувањето на правата и
обврските од задолжителното здравствено осигурување.................................
3452. Одлука за утврдување на референтни
цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи…..….
3453. Одлука за утврдување на референтни
цени на сервисни услуги кои се користат во болничката здравствена заштита
3454. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и
начинот на остварувањето на правата и
обврските од задолжителното здравствено осигурување.................................
3455. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите
за склучување договори и за начинот
на плаќање на здравствените услуги на
здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита................................................
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118/160

128/14

132/19

132/22
132/22
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149/26

164/21
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164/45

164/45
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3456. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите
за склучување договори и за начинот
на плаќање на здравствените услуги на
здравствените установи кои вршат
болничка здравствена заштита................ 164/46
АДВОКАТСКА КОМОРА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
305. Решение од Адвокатската комора на
Република Македонија............................ 21/75
340. Одлука за измена и дополнување на
Тарифата за награда и надоместок на
трошоците за работа на адвокатите....... 22/20
2398. Одлука од Адвокатската комора на
Република Македонија............................ 121/4
3196. Тарифа за награда и надоместок на
трошоците за работа на адвокатите....... 153/18
3457. Решение Адвокатска комора на Република Македонија...................................... 164/47
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
536. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот…………………………………….....
33/10
537. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот…………………………………….....
33/11
538. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот…………………………………….....
33/11
539. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот…………………………………….....
33/11
540. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот…………………………………….....
33/11
806. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот... 47/34
КОМИСИЈА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА
СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ
ОБВИНИТЕЛИ
Рег. бр.
Бр./стр.
132. Решение за распишување на прв избор за членовите на Советот на јавните
обвинители на Република Македонија
од редот на јавните обвинители............. 10/35
133. Оглас за избор на шест членови на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од редот на јавните
обвинители...............................................
10/35

АКАДЕМИЈА
ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ
ОБВИНИТЕЛИ
Рег. бр.
80. Правилник за измена на Правилникот
за почетокот, редот и дисциплината,
дисциплинската одговорност и други
права и обврски на кандидатите за почетна обука во Академијата–теоретска
настава......................................................
81. Правилник за текот и начинот на одвивање на практичниот дел од почетната обука, правата и обврските на
кандидатите за судии и јавни обвинители и менторите.....................................
576. Исправка на Правилникот за текот и
начинот на одвивање на практичниот
дел од почетната обука, правата и обврските на кандидатите за судии и јавни обвинители и менторите....................
1220. Јавен оглас за прием на кандидати за
следење на Програмата за почетна обука
во Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици на Република Македонија за 2008/2009 година
1221. Програма за полагање на приемниот испит во Академијата за обука на судии и
јавни обвинители на Република Македонија за 2008 година..............................
1246. Правилник за начинот и постапката
за полагање и оценување на квалификациониот тест во Академијата за обука на судии и јавни обвинители.............
1417. Исправка ………………………............
1247. Правилник за начинот и постапката
за полагање и оценување на приемниот испит во Академијата за обука на
судии и јавни обвинители.......................
1416. Одлука од Академијата за обука на
судии и јавни обвинители.......................
1551. Одлука за закажување на полагање на
приемен испит во Академијата за обука на судии и јавни обвинители............
2272. Правилник за почетокот, текот на одвивањетo, редот и дисциплината, дисциплинската одговорност и другитe
права и обврски на кандидатите за
почетна обука во Академијата...............
2273. Програма за почетна обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија –
Теоретска настава – настава во Академија 2008/2009 година............................
2912. Правилник за начинот и постапката
за полагање и оценување на завршниот испит во Академијата за обука
на судии и јавни обвинители..................

Бр./стр.
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68/18
77/16
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77/16
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2913. Програма за завршен испит.................. 142/42
3348. Правилник за реализирање на програмите за постојано стручно усовршување 161/39
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
3069. Одлука за определување на бројот на
државни службеници и на други работници во Јавното обвинителство на
Република Македонија............................ 147/31
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ
Рег. бр.
69.

ОСНОВЕН СУД ВО КРАТОВО
Рег. бр.
Бр./стр.
131. Решение за постојани вештаци во Основниот суд во Кратово..........................
10/34
ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО
Рег. бр.
Бр./стр.
503. Список на вешти лица од Основниот суд
во Кичево..........................................................
32/11
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Бр./стр.
Список на вешти лица во Основниот
суд Скопје I - Скопје...............................
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4/49

Рег. бр.
Бр./стр.
1285. Список на вешти лица од Основен суд
Кочани......................................................
70/9

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Рег. бр.
Бр./стр.
1089. Решение за именување постојани вештаци на Основниот суд во Берово..........
62/28

Рег. бр.
Бр./стр.
1550. Список на постојани судски вештаци
на Основен суд Куманово......................
83/51

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА

ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО

Рег. бр.
Бр./стр.
253. Список на именувани судски вештаци
во Основен суд Виница..........................
19/51

Рег. бр.
Бр./стр.
682. Листа на судски вештаци за Основен
суд Неготино............................................ 40/62

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ

Рег. бр.
Бр./стр.
2945. Листа на постојани судски вештаци
Основен суд Велес…………………….. 143/49

Рег. бр.
Бр./стр.
546. Список на именувани вештаци во Основен суд Радовиш – Радовиш............... 34/19

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА

Рег. бр.
Бр./стр.
1729. Список на постојани судски вештаци
на Основен суд Гостивар........................
93/30

Рег. бр.
Бр./стр.
254. Список на постојани судски вештаци
во Основниот суд во Струга................... 19/52

ОСНОВЕН СУД ВО КРИВА
ПАЛАНКА

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Рег. бр.
Бр./стр.
31. Основен суд Крива Паланка – Список на постојани судски вештаци..........
2/29

Рег. бр.
Бр./стр.
1405. Список на вешти лица во Основен суд
Струмица..................................................
76/16
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ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Рег. бр.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр./стр.

416. Список на именувани вештаци во Основен суд Тетово – Тетово.....................

28/60

3310. Список на ажурирана листа на именувани вештаци во Основен суд Тетово..

159/32

НОТАРСКА КОМОРА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.

Бр./стр.

655. Решение за почеток со работа на нотари...............................................................

39/80

1446. Решение за почеток со работа од Нотарската комора на РМ….......................

79/6

2584. Решение за почеток со работа од Нотарската комора на Република Македонија............................................................ 131/115
ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
82.

Бр./стр.
Статут на Фармацевтската комора на
Македонија..............................................

5/42

1044. Решение за исправка на Статутот од
Фармацевтската комора на Македонија....

60/7

1043. Правилник за начинот и постапката
за избор на претставници во Собранието на Фармацевтската комора на Македонија........................................................

60/6

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
Рег. бр.

Бр./стр.

270. Одлука за утврдување на цената на
годишната претплата на службеното
гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2008 година........

20/8

342. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на
прописи на Република Македонија за
2008 година..............................................

22/22

Рег.бр.
Бр./стр.
692. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит)............................................................
40/65
693. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија)...................... 40/66
694. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио).............................. 40/67
792. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за основните технички услови, стандарди и параметри
за студискиот дел на радиодифузерите.
46/63
875. Одлука на Советот за радиодифузија на
Република Македонија................................
51/22
909. Правилник за изрекување и извршување на мерките кон радиодифузерите
поради непочитување на одредбите од
Законот за радиодифузната дејност,
подзаконските акти и дозволата за вршење радиодифузна дејност………....... 53/11
910. Упатство за изборниот молк за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија во
2008 година………………………........... 53/12
911. Упатство за медиумско претставување
за предвремените избори за пратеници
во Собранието на Република Македонија во 2008 година…………………….
53/14
912. Упатство за формата и содржината на
известувањата и барањата на радиодифузерите поврзани со промените во
сопственичката структура и за видот и
формата на податоците за економскофинансиското работење што радиодифузерите се должни да му ги доставуваат на Советот за радиодифузија….....
53/16
1317. Одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит)......................................
73/6
1318. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит).....
73/7
1494. Одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија)...... 81/63
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1495. Одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио).....
1496. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија)......................
1497. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио)..............................
2061. Одлука за изменување на Одлуката за
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит),
бр. 07-1820/1 од 11.06.2008 година („Сл.
весник на РМ” бр. 73/2008).........................
2062. Одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит)......................................
2274. Одлука од Советот за радиодифузија
на Република Македонија.......................
2417. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност...........................................
2418. Заклучок од Советот за радиодифузија
на Република Македонија.......................
2472. Одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија)......
2473. Одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (радио).....
3000. Одлука од Советот за радиодифузија
на Република Македонија.......................
3170. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност............................................
3489. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна
дејност..........................................................
3490. Одлука од Советот за радиодифузија на
Република Македонија..............................

81/64

81/65

81/66

104/30

104/30
114/140

122/54
122/55
125/28
125/29
145/47

152/40

167/155
167/156

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
2237. Одлука за определување на бројот на
јавни обвинители на јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните
обвинителства..........................................
2332. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија..................
2876. Оглас од Советот за јавните обвинители.........................................................

Бр./стр.

111/66
116/18
140/87
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2914. Одлука за избор на виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство
во Гостивар...............................................
2915. Одлука за избор на јавни обвинители
во јавните обвинителства без ограничување на траење на мандатот...............
2916. Одлука за избор на јавни обвинители
во Вишото јавно обвинителство во Гостивар........................................................
2917. Одлука за избор на јавни обвинители
во Основното јавно обвинителство за
организиран криминал и корупција.......
2946. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..........................................
3070. Одлука за избор на јавни обвинители
во Основното јавно обвинителство за
организиран криминал и корупција.......
3071. Одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција...................................

142/43

142/43

142/44

142/44
143/51

147/132

147/132

ДИРЕКЦИЈА
ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ
Рег. бр.
Бр./стр.
2877. Правилник за висината на трошоците
за издавање на дозволи и лиценци......... 140/87
ДИРЕКЦИЈА
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Рег.бр.
Бр./стр.
3001. Правилник за содржината и формата
и начинот на издавање и одземање на
легитимацијата на инспекторот за заштита и спасување...................................... 145/48
3002. Правилник за содржината и формата
на жигот и начинот на запечатување..... 145/50
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
Рег.бр.
Бр./стр.
2124. Правила за изменување на Правила
за условите за користење на технолошко-индустриската развојна зона
„Скопје” - Скопје................................... 106/36
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688. Решение на Комисијата за заштита на

ДИРЕКЦИЈА

конкуренцијата.........................................

ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ

689. Решение на Комисијата за заштита на

ПОДАТОЦИ

конкуренцијата.........................................
Рег.бр.

Бр./стр.

2685. Правилник за начинот на водење на

конкуренцијата.........................................
конкуренцијата.........................................

изречените санкции и донесените одлу-

40/64
40/65

807. Одлука од Комисијата за заштита на

ки во прекршочна постапка, како и на-

конкуренцијата.........................................

чинот на пристап до информации кои се
136/35

2947. Правилник за начинот на вршење на
инспекцискиот надзор……………..…... 143/51
2948. Правилник за образецот, формата и со-

47/34

808. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

47/34

809. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

47/35

1133. Одлука од Комисијата за заштита на

држината на легитимацијата и за начинот на нејзиното издавање и одземање...

143/53

3003. Исправка.................................................

145/50

3266. Правилник за формата и содржината

конкуренцијата.........................................

64/21

1134. Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

64/21

1135. Одлука од Комисијата за заштита на

на образецот на известувањето за обра-

конкуренцијата.........................................

ботка на личните податоци и за начи-

64/21

1136. Одлука од Комисијата за заштита на

нот на известувањето во Централниот
регистар на збирки на лични податоци.

40/64

690. Решение на Комисијата за заштита на
691 Решение на Комисијата за заштита на

единствена евиденција на прекршоците,

содржани во евиденцијата........................

40/64

155/49

конкуренцијата.........................................
1137. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

КОМИСИЈА
ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

64/22
64/22

1138. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

64/22

1139. Решение од Комисијата за заштита на
Рег.бр.
Бр./стр.
175. Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 13/19
176. Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 13/20
177. Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 13/20
202. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 15/20
203. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

15/20

683. Решение на Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

40/63

684. Решение на Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

40/63

685. Решение на Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

40/63

686. Решение на Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

40/63

64/22

1140. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

64/23

1141. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

64/23

1142. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

64/23

1406. Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

76/19

1435. Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

78/67

1922. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 101/14
1923. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 101/15
1924. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 101/15
1925. Решение од Комисијата за заштита на

687. Решение на Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

конкуренцијата.........................................

40/64

конкуренцијата......................................... 101/16
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1926. Решение од Комисијата за заштита на

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО

конкуренцијата......................................... 101/16
2130. Одлука за поведување на постапка за
формална истрага..................................... 107/15
2419. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 122/55
2420. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 122/56
2421. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 122/56
2780. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 139/50
2781. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 139/50
2782. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 139/51
2783. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 139/51
2784. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 139/51
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Рег.бр.

Бр./стр.

341. Решение за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија
на живи домашни и диви чапункари,
семе за вештачко осеменување, јајни
клетки и ембриони, свежо и замрзнато
месо, производи, суровини и отпадоци
по потекло од домашни и диви чапункари.........................................................

22/20

1730. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата
на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и
ембриони, свежо и замрзнато месо,
производи, суровини и отпадоци по по-

2878. Одлука на Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 140/89

текло од домашни и диви чапункари.....

93/30

2537. Решение за забрана на увоз во Репуб-

3101. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 148/220

лика Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на
живи домашни и диви чапункари, семе

КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА

за вештачко осеменување, јајни клетки

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

и ембриони, свежо и замрзнато месо,
производи, суровини и отпадоци по по-

Рег.бр.

Бр./стр.

793. Тарифник за награда и надоместок на
трошоците на медијаторите....................

текло од домашни и диви чапункари…. 130/23
2617. Решение за проверка на документи,

46/64

преглед на идентитет и физички преглед на пратката, вклучително и лабораториски анализи при увоз на добиточ-

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

на храна и други производи за исхрана
Рег.бр.

Бр./стр.

1097. Договор за меѓуопштинска соработка.....

63/4

на животните чии производи се користат во исхраната на луѓе по потекло
од Народна Република Кина.................. 132/24
2879. Решение за дополнување на Решението

ЗДРУЖЕНИЕ

за забрана на увоз во Република Македо-

ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ

нија и транзит преку територијата на Ре-

МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП НА РМ

публика Македонија на живи домашни и
диви чапункари, семе за вештачко осеме-

Рег.бр.

Бр./стр.

нување, јајни клетки и ембриони, свежо

1286. Правилник со Тарифа за измени и до-

и замрзнато месо, производи, суровини и

полнување на Правилникот со Тарифа

отпадоци по потекло од домашни и диви

за користење авторски музички дела.....

70/9

чапункари......................................................

140/89
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3119. Решение за изменување и дополнување
на Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на
живи домашни и диви чапункари, семе
за вештачко осеменување, јајни клетки
и ембриони, свежо и замрзнато месо,
производи, суровини и отпадоци по
потекло од домашни и диви чапункари
149/26
3220. Решение за забрана на увоз во Република Македонија на бивалвни мекотели кои се произведени, складирани или
за нив е издаден ветеринарно-здравствен сертификат во Република Перу и
се наменети за исхрана на луѓе.............. 154/56
3275. Решение за изменување на Решението
за проверка на документи, преглед на
идентитет и физички преглед на пратката, вклучително и лабораториски
анализи при увоз на добиточна храна и
други производи за исхрана на животните чии производи се користат во
исхраната на луѓе по потекло од Народна Република Кина........................... 156/18
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ
И УГОСТИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ
Рег.бр.
Бр./стр.
271. Наставна програма за стручен испит за
звање туристички водич во Република
Македонија...............................................
20/8
2686. Програма за полагање стручен испит
за стекнување со сертификат за раководење со туристичка агенција.................. 136/39
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ
И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД
Рег.бр.
Бр./стр.
2474. Програма за полагање на стручен испит за добивање на сертификат за раководење со туристички агенции........... 125/30

РЕКТОРСКА УПРАВА
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ
И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
Рег.бр.
Бр./стр.
778. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за организација и управување со врвниот македонски домен МК
во областа на интернет и за користење на
поддомените во него....................................
45/67
779. Правилник за именување и дополнување на Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски домен МК во областа на интернет и
за користење на поддомените во него...
45/67
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТИРЧНА ЕНЕРГИЈА
ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА
МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
1552. Одлука за донесување на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија 83/56
1553. Мрежни правила за дистрибуција на
електрична енергија................................
83/56
СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА
НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА
МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
3311. Одлука за висината на задршка за солидарниот фонд - посмртна помош,
членарина и висината на исплатата на
посмртната помош................................... 159/32

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

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

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-5512400.
Телефакс: +389-2-5512401.
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